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RESUMO 

 

Diariamente contingências nos aeroportos surgem, talvez algumas mais simples de 

resolução, outras tão complexas que impactam até mesmo a rotina da operação da 

organização. Apesar da frequência, notamos que a falta de preparação e 

planejamento organizacional para enfrentar tais situações é uma realidade nas 

empresas. Da mesma maneira, em conjunto com uma simples desavença, temos a 

desmotivação de um funcionário, a insatisfação de um cliente, a negativação de uma 

imagem e diversos prejuízos financeiros e operacionais atrelados a uma situação 

momentânea. Desta forma, os impactos gerados por situações de conflitos são 

extremamente relevantes, complexos e que necessitam primeiramente de 

conscientização para o tema. O objetivo deste trabalho foi analisar como os 

funcionários das companhias aéreas lidam com tais situações, se estão preparados 

para enfrentar esses desafios diários e se têm o sentimento de confiança para 

ultrapassarem esse estágio. O conteúdo foi desenvolvido através de pesquisa e 

explorado com exemplos de casos reais ocorridos com as companhias. Ainda, foram 

utilizadas abordagens conceituais sobre contingências e estudos de atendimento ao 

cliente com excelência. O aprendizado adquirido é amplo, com uma realidade que 

necessita de atenção, uma vez que os desafios desses momentos requerem urgência, 

habilidade e qualidade nas respostas. 

 

Palavras-chave: Contingência. Desafio. Urgência. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

Em um mundo altamente globalizado, competitivo, com informações e meios 

de comunicação extremamente velozes, as empresas precisam muito mais do que 

encantar seus clientes, elas necessitam também buscar formas de como resolver os 

problemas dos consumidores de maneira rápida e precisa. Todos os dias existem 

consumidores que abandonam uma empresa devido a uma má experiência, afinal, o 

cliente é altamente impulsionado mais em punir um atendimento insatisfatório do que 

prestigiar uma excelente tratativa.  

Apesar de a habilidade de trabalhar em situações cotidianas ser esperada por 

parte de um colaborador, estar preparado para quando algo foge ao controle 

demonstra-se ser cada vez mais complexo. Nas companhias aéreas, não é diferente, 

e lidar com situações de contingência, mantendo o controle do ambiente, é um dos 

grandes desafios diários que vivenciamos. O dia a dia nos aeroportos está baseado 

em um contexto em que o improvável ocorre, as desavenças surgem a todo momento, 

cada detalhe faz grande diferença, e os eventos desfavoráveis são constantes. Desta 

forma, o que notamos é uma rotina intensa, cheia de imprevistos e incertezas, em que 

os colaboradores trabalham em meio ao caos. 

Identificamos que diariamente ocorrem situações de contingências, sejam 

maiores ou menores, mas que, de certa forma, tendem a desestruturar a operação e 

os envolvidos. Nesse momento, a atuação dos recursos humanos se destaca na figura 

dos profissionais que desempenham atividades em benefício dos operadores aéreos 

e que, mediante agressões verbais, morais e até mesmo físicas pelos usuários do 

transporte aéreo, precisam estar preparados para a situação encontrada. 

Para Forni (2015), as crises são acontecimentos que surgem interrompendo de 

maneira grave as atividades, causando grandes impactos, desestabilizando 

processos, consumindo energia, além de gerarem prejuízos e momentos de muita 

comoção. Preparar-se para lidar com situações complexas de crise é extremamente 

importante, tanto quanto o planejamento de metas de crescimento anual de uma 

organização.  

Embora as empresas busquem oferecer aos seus clientes o melhor 

atendimento, a realidade é que nos deparamos com situações de completo 

despreparo no papel de contingência, resultando diariamente em falhas de 

procedimentos e respostas inadequadas aos clientes. Como consequência, temos 
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diversos impactos negativos, tais como imagem negativa da empresa, índices 

altíssimos de reclamações, desmotivação dos próprios colaboradores, alto impacto 

financeiro, com pagamentos de ações e multas indenizatórias, entre outros aspectos 

que desestabilizam as organizações. 

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo principal promover o 

bom atendimento nos aeroportos em situações de crise, entendendo as possíveis 

causas de os funcionários não estarem preparados para lidar com o momento, assim 

como analisar as razões e propor um plano de ação para a melhoria.  

Temos em vista buscar formas de otimizar o atendimento aos passageiros na 

linha de frente dos aeroportos, e consequentemente, diminuir os impactos financeiros, 

de imagem e pessoal, que ocorrem diante de contingências mal atendidas, assim 

como buscar melhores percepções de qualidade e de imagem perante nossos 

clientes. Essa temática é de extrema importância para uma conquista assertiva das 

companhias áreas na relação com seus passageiros bem como com seus 

colaboradores, que também são impactados pelo momento de caos. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

2.1 A crise e seus impactos 

 

No mundo corporativo, problemas ocorrem todos os dias, sendo que nenhuma 

empresa obtém totalmente o controle de todos os fatores que podem afetar suas 

operações. Para as companhias aéreas, o assunto é complexo, visto o fluxo intenso 

de atividades realizadas diariamente. De acordo com a Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC), durante o ano de 2018, as empresas brasileiras fizeram o transporte de 

103 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais, um aumento de 

4,1% comparando-se com o ano de 2017. Portanto, devido à intensidade da operação, 

imprevistos surgem a qualquer momento, e estar preparados para lidar com essas 

situações é fundamental para as organizações.  

Diariamente temos situações que exigem esforços adicionais para as 

atravessarmos, tais como cancelamentos de voos, bagagens extraviadas, rotas 

alternadas, entre outros. Desta forma, preparar-se para uma situação de implicação é 

uma necessidade, visto que a operação não pode parar, a resolução dos problemas 

deve acontecer, e o bom atendimento necessita prevalecer.  

De acordo com Forni (2015), crises significam mudanças, seja para melhor ou 

para pior, incidentes operacionais, pessoais, questões mercadológicas, dificuldades 

financeiras e comerciais surgem constantemente e requerem práticas de melhorias. 

Na rotina da aviação, utilizamos a palavra contingência para enfatizar os momentos 

de criticidade. 

A contingência é um acaso, um acontecimento que tem como fundamento a 

incerteza de que algo pode ou não ocorrer, sendo que, no setor da aviação, esses 

conflitos acontecem diariamente. 

Gerenciar eventuais contingências tem como objetivo controlar uma situação 

de descontrole, minimizando os potenciais danos causados ao negócio e à reputação 

da organização.  

Prevenir e treinar para situações críticas são fundamentais nos planos de 

contingência das organizações. Entretanto, o tema é pouco discutido internamente 

nas empresas, principalmente em nosso país, onde a cultura de prevenção e gestão 

de contingências ainda é incipiente, justamente pelo seu teor negativo. São poucas 

as organizações que buscam se preparar e efetuar a administração de situações de 
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riscos, monitorando suas fragilidades e buscando formas de se preparar com planos 

de treinamento. Quando ocorre a consciência da necessidade, muitas vezes o 

incidente já ocorreu, e as pessoas envolvidas não sabem como atravessar o 

momento, tornando ainda mais dramática a situação.  

Ser consciente de que um inconveniente pode acontecer, e prevenir e haver 

treinamento para essa situação são importantes para o plano de contingência das 

organizações. Para efetuar uma boa gestão, o objetivo é assumir o controle da 

situação visando minimizar os potenciais danos causados para o negócio e para a 

reputação organizacional. 

Luecke (2007) enfatiza que a crise atinge de maneira drástica toda a 

organização, portanto, ao se encontrar em meio a uma, é necessário agir de forma 

rápida, buscando reconhecer a sua origem, contê-la, procurando resolvê-la de forma 

que cause menores danos e prejuízos.  

No momento da crise, é necessário agir de forma prática e objetiva, e isso se 

torna muito mais fácil se o planejamento prévio foi alinhado.  

Preservar a imagem organizacional perante seus clientes, fornecedores, 

funcionários e acionistas é um trabalho árduo, mas que é extremamente importante 

quando efetuado de forma eficaz. Contingências produzem sintomas de tratamento 

de urgência. As respostas devem ser rápidas e precisas, portanto, a importância do 

planejamento e de se estar preparado para lidar com cada situação. 

 

2.2 A importância do gerenciamento das contingências 

 

O gerenciamento da contingência busca um conjunto de práticas com o objetivo 

de identificar as fontes de riscos da organização e as formas de gerenciá-la, no caso 

da instauração de um problema, com o intuito de manter o controle sobre ele. Portanto, 

o gerenciamento tem início na avaliação de potenciais perigos e da criação de planos 

de contingência, até a estabilidade nos meios de comunicação nos ambientes internos 

e extemos. Desta forma, é a maneira que as empresas devem buscar para mitigar 

prejuízos significativos. Ele visa reduzir e excluir todos os impactos causados pelo 

desequilíbrio de uma situação, seja de imagem ou financeiro, bem como ajuda as 

empresas a superarem a pior fase de seu estágio de vida, o declínio. 

O gerenciamento também tem uma contribuição para o planejamento e 

monitoramento da forma como as informações são levadas ao público, seja pela 
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empresa como também pela mídia, além de zelar pela imagem da organização. O 

valor de grandes empresas é cada vez mais importante e está atrelado aos seus ativos 

intangíveis, tais como o conhecimento e a experiência dos funcionários, a imagem da 

organização, o posicionamento dos produtos e serviços, assim como o 

relacionamento com seu público. 

 Ainda assim, a preocupação dessa gestão é buscar aprendizados com os erros 

ocorridos, tornando as respostas mais fáceis para futuros novos casos que possam 

existir. 

Rosa (2007) afirma que, no momento da situação de conflito, é hora de reação, 

e não de planejamento. Planejar deve ocorrer em tempos de normalidade e não em 

tempos de caos, e, quanto melhor o planejamento, melhor será a resposta quando a 

rotina estiver quebrada. 

Estar preparado é se planejar em tempos de normalidade. Treinar as pessoas, 

envolver as diretrizes, divulgar e fazer os membros saberem a importância e o papel 

de cada um perante o caos. A ideia é que essa atenção se inicie antes do problema, 

com a realidade de um ambiente estável e imparcial. 

No momento da crise, ainda assim é necessário impactar as equipes de 

trabalho, fazendo com que elas ajudem e entendam que o espírito de colaboração e 

perseverança são fundamentais nesse momento. Para Chiavenato (1979), administrar 

momentos de contingência será mais eficaz conforme a capacidade dos membros 

envolvidos de escolher a forma adequada de cada situação apresentada. 

Os administradores necessitam demonstrar respeito perante a sociedade, 

clientes e funcionários, portanto, um bom plano de negócio é fundamental para que 

esse alinhamento seja preciso. Agir de forma rápida e comunicar com clareza também 

são aspectos fundamentais que demonstram e potencializam as chances em relação 

à sobrevivência do negócio. 

 

2.3 Atendimento com qualidade 

 

No contexto atual, os clientes estão cada vez mais exigentes, seletivos e com 

um grau mais elevado de expectativa com relação ao atendimento, sabem o que 

querem e também dos seus direitos. 
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Desta forma, a qualidade desponta como um diferencial, como a possibilidade 

de surpreender os consumidores de forma positiva, em busca do oferecimento da 

melhor experiência quanto aos serviços prestados. 

A definição ou conceito de qualidade é marcada por uma diversidade de 

definições e interpretação dada por diferentes autores e pode ser aplicada nos mais 

variados segmentos e ou atividades produtivas. Resumidamente, pode-se dizer que é 

a busca permanente e persistente da excelência nas entregas de produtos ou serviços 

que uma empresa realiza. 

Alguns autores definem qualidade, a começar por Juran (1992), como ausência 

de deficiências, ou seja, quanto menor a quantidade de defeitos, maior a qualidade. 

Segundo Ishikawa (1993), a qualidade se dá por desenvolver, projetar, produzir 

e comercializar um produto que é mais atraente ao consumidor nos quesitos 

economia, utilidade e satisfação.  

Tratando-se de qualidade não se pode deixar de citar William Edward Deming, 

considerado mestre do gerenciamento da qualidade em todo o mundo:  

 

Qualidade é um atributo de produtos, de serviços, mas pode se referir a tudo 
o que é feito pelas pessoas. Quando se fala que alguma coisa foi feita com 
qualidade, não é fácil definir com presteza o que seja essa qualidade. É 
costume falar em: qualidade de conformação (maior ou menor grau em que 
um produto, serviço ou atividade é feito com um padrão ou especificações 
estabelecidas; ausência de defeitos em relação ao padrão ou à 
especificação); qualidade de projeto (diz respeito às características 
particulares do projeto de um produto). (DEMING,1990, p.26). 

 

 Assim, quando a qualidade está relacionada com o atendimento aos clientes, 

esse quesito assume uma posição estratégica de competitividade. 

 Ainda na linha de Deming (1990), a qualidade somente pode ser definida nos 

termos de quem está avaliando, pois deve se procurar ouvir a voz dos consumidores 

com a definição de um padrão que busca agradar a maior parte possível dos clientes. 

Segundo Kotler (2000), as empresas de hoje enfrentam três grandes desafios 

e oportunidades: a globalização, os avanços tecnológicos e a desregulamentação. 

Essas novas forças têm criado novos comportamentos e desafios. Os clientes estão 

exigindo cada vez mais qualidade e serviços superiores, estão mostrando maior 

sensibilidade em relação ao preço e buscando valor. 

Em um cenário cada vez mais competitivo, em que as empresas disputam a 

preferência de um mesmo cliente, a qualidade do atendimento é fundamental, ou seja, 
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buscar qualidade do atendimento é um diferencial que vai elevar a empresa ou 

determinado empreendimento ao sucesso. O excelente atendimento passa a ser uma 

das principais forças para quem oferece serviços e produtos num mercado tão 

disputado.  

Para Kotler (2000, p. 56), as empresas estão enfrentando uma concorrência 

jamais vista. O autor ressalta que, para as empresas reterem clientes e superarem a 

concorrência, precisam realizar um melhor trabalho de atendimento e satisfação das 

necessidades dos clientes. 

Kotler e Armstrong (2003, p. 475) reforçam que “atrair e reter clientes pode ser 

uma tarefa difícil. Hoje, os clientes têm à sua disposição uma grande variedade de 

escolha de produtos e marcas, preços e fornecedores”. 

Oferecer um atendimento de qualidade aos clientes proporciona a 

recomendação da empresa a outros consumidores, enquanto um atendimento de má 

qualidade pode ocasionar a perda de clientes para a organização. Segundo a 

American Marketing Association citado por Marques (2006, p.50), existe a evasão de 

clientes em uma organização pelos seguintes motivos (Gráfico 17): 

 
Gráfico 1 - Por que se perde um cliente? 

 
Fonte: Marques (2006). 

 

É possível observar pelo Gráfico 1 que o mau atendimento constitui o principal 

motivo pelo qual as organizações perdem clientes: 66% dos entrevistados disseram 

estar insatisfeitos com a maneira como são atendidos nas organizações. Para se obter 

um bom atendimento, as empresas precisam investir em seus funcionários, 

capacitando-os para prestar um melhor serviço. Nesse sentido, oferecer um 
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atendimento de qualidade será bem mais do que entender as necessidades dos 

clientes. 

Com isso, a busca por um atendimento de qualidade passou a ser um 

diferencial entre as empresas. O conceito de satisfação assim como sua importância 

para a retenção dos clientes são descritos por diversos autores.  

A forma como o consumidor é abordado ou atendido pode ser um ultimato para 

qualquer empresa. Segundo Cobra (1997, p.32), “esses deslizes representam a maior 

ameaça ao negócio de qualquer empresa”. São eles:  

 

 Apatia: atitude de pouco caso dos funcionários da empresa, tais como 

vendedores, recepcionistas, pessoal de entrega etc.  

 Dispensa: procurar livrar-se do cliente desprezando suas necessidades ou seus 

problemas com frases como: “não temos” ou “ainda não chegou”.  

 Condescendência: tratar o cliente como se ele fosse uma criança e não 

soubesse o que quer.  

 Automatismo: significa um atendimento indiferente ou robotizado.  

 Passeio: jogar o cliente de um departamento para outro sem se preocupar em 

resolver o seu problema.  

 Frieza: quando o cliente é atendido com indiferença, hostilidade, rispidez, 

desatenção ou impaciência.  

 Livro de regras: Essa é uma das desculpas mais frequentes para o mau 

atendimento, quando as normas da empresa são colocadas acima dos 

interesses de satisfação do cliente.  

 

As organizações precisam estar atentas ao atendimento de seus 

colaboradores, pois atitudes como as relatadas podem, segundo Cobra (1997), 

decompor qualquer empresa. 

Segundo Kotler (1998, p. 53),  

 
Satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da 
comparação do desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em 
relação às expectativas da pessoa. A satisfação aliada ao bom atendimento 
é o aspecto que faz o cliente retornar, por isto, a satisfação do cliente tem que 
ser o motivo maior, pois estes quando satisfeitos são mais do que simples 
consumidores ou clientes, mas, parceiros comerciais e advogados que 
defendem a empresa e fazem propagandas para amigos e familiares. 
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Para Chiavenato (2007, p. 209), “não importa apenas saber quem é o cliente, 

mas como ele é: quais são as suas características, seus hábitos de compra, suas 

preferências, suas expectativas etc.”. 

Para Candeloro e Almeida (2002), o mercado está exigindo um comportamento 

diferenciado, absolutamente comprometido com o cliente, por isso os conceitos de 

satisfação do cliente estão presentes nas empresas, pois atualmente a satisfação é a 

base de qualquer sucesso consistente, de médio ou longo prazo. 

Segundo Kotler, Hayes e Bloom (2004, p. 58): “Todo mundo gosta de ser 

tratado como alguém importante. A capacidade de fazer cada cliente se sentir especial 

e importante constitui o ponto crucial para estabelecer empatia”.  

A construção de um bom relacionamento entre cliente e organização é 

essencial, pois os clientes devem ser reconhecidos, identificados e ter suas questões 

respondidas, para isso, é necessário conhecê-los e ouvir as suas necessidades. O 

consumidor deseja, ao optar por determinada empresa, que ela manifeste interesse 

por ele, independentemente de concretizar a venda ou não, que, ao prometer, cumpra 

o que garantiu. 

Grimaldi e Mancuso (2004) afirmam que não basta investir na melhoria da 

produção de bens e serviços, é preciso apostar no atendimento, conhecer e satisfazer 

o cliente. Há quem afirme que as empresas são na verdade processos de satisfação 

do cliente e não apenas de produção de bens e serviços. Não é por outro motivo que 

organizações modernas buscam uma estrutura direcionada ao cliente, e o primeiro 

aspecto a ser levado em consideração na satisfação do cliente é o atendimento. 

Direcionar a empresa para a satisfação dos clientes significa entender a qualidade do 

ponto do cliente. O conceito de qualidade deve ser observado em duas dimensões: 

qualidade do produto ou serviço e qualidade no atendimento.  

Ainda para Grimaldi e Mancuso (2004), representam qualidade do atendimento:  

 

 Presteza: desejo de ajudar o cliente e fornecer pronto serviço.  

 Competência: capacitação dos recursos humanos e tecnológicos.  

 Cortesia: educação, respeito, consideração e cordialidade com o cliente.  

 Confiabilidade: transmissão de confiança e honestidade.  

 Segurança: sigilo nos negócios, segurança pessoal e do patrimônio.  
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 Facilidade de acesso aos fornecedores, produtos e serviços, incluindo 

facilidade de contato com o pessoal. 

 Comunicação: manter o cliente, fornecendo instruções de uso adequado por 

meio de manuais.  

 Adaptabilidade: capacidade de resposta a situações não previstas.  

 Imagem: visão ou conceito formado sobre a empresa. 

 

Todos esses fatores são de fundamental importância para a empresa, pois, 

quando bem direcionados, eles a promovem, elevando o grau de satisfação dos 

clientes. Grimaldi e Mancuso (2004) também consideram que a satisfação total do 

cliente depende de vários pontos de contato dele com a empresa, que representam 

todo e qualquer episódio que transmita alguma impressão sobre a organização, seu 

produto ou serviço, e que contribui para a formação da imagem. Fazer certo da 

primeira vez em todos os pontos de contato com o cliente é oportunidade de atendê-

lo bem e conservá-lo, além de ser a forma mais efetiva de moldar uma imagem 

positiva, pois direcionar o propósito para a satisfação dos clientes garantirá algumas 

vantagens consideráveis, como: 

 

 obtenção de vantagem competitiva em relação à concorrência; 

 garantia de sobrevivência e estabelecimento de condições favoráveis ao 

crescimento e desenvolvimento da empresa; 

 fidelidade dos clientes, uma vez que suas expectativas e necessidades se 

tornam alvo, e com isso a empresa empenha esforços; 

 encantamento do cliente por inovações que atendam às necessidades até 

então desconhecidas por ele; 

 maior lucratividade, vendas e mercado, redução dos custos da não qualidade.  

 

Mahfood (1994, p. 2) considera que “deve-se tratar cada cliente conforme ele 

deseja ser tratado, e não conforme nós desejamos ser tratados”, pois o que manterá 

o cliente na empresa será o grau de satisfação em que ele se encontra em relação ao 

atendimento. 

O atendimento é uma das fases mais importantes da estratégia no processo de 

conquistar e fidelizar clientes. Para oferecer um excelente atendimento, a organização 
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deve estar comprometida com o cliente, procurando oferecer-lhe um serviço que gere 

confiança e satisfação com o que é consumido. A partir do momento em que a 

empresa compreende a importância da qualidade percebida pelo cliente, a excelência 

em atendimento nas organizações passará a ser uma meta de suma importância.  

Investir em tecnologia, capacitação, motivação e marketing são estratégias 

importantes para a manutenção da carteira de clientes, ocasionando, inclusive, o seu 

crescimento. A Gestão do Relacionamento com o Cliente, cujo objetivo principal é 

colocá-lo no centro dos processos da empresa, de modo a viabilizar aquele tipo de 

percepção que permite antecipar as necessidades atuais e potenciais do cliente, faz-

se necessário quando falamos de qualidade. Se uma organização estiver procurando 

afinar todos os pontos de contato com a marca, integrando pessoas, processos e 

tecnologia do ponto de vista do cliente, resultando em valor de longo prazo para a 

marca, para a lealdade do cliente e rentabilidade, então pode-se ter certeza de que 

ela está entendendo o que significa Customer Relationship Management (CRM) 

(LOBO, 2002, p. 24). 

O atendimento é tão importante quanto o produto final, ou seja, uma boa 

recepção, um ambiente agradável e receptivo, funcionários prestativos e atenciosos, 

menos burocracias e processos mais rápidos e eficientes constituem, também, as 

expetativas de qualquer cliente ao ser atendido. A qualidade do atendimento ao cliente 

só pode ser alcançada através de uma busca constante de melhoria.  

De acordo com Freemantle (1994, p. 124): 

 

O atendimento ao cliente dá uma ótima amostra do que é a empresa, uma 
chance de criar um ambiente de aprendizado onde todos podem evoluir e 
atingir mais. Basicamente a busca de melhoria é uma atitude mental que deve 
predominar em todos os componentes da equipe da empresa. 

 

As melhorias dos serviços prestados pelas empresas necessitam de 

comprometimento de todos dentro das organizações, pois não basta as companhias 

buscarem melhorias se os profissionais que nelas atuam não estão comprometidos. 

Outro ponto relevante que não pode deixar de ser citado é que tem se 

percebido que a participação de forma consciente, proativa, criativa e engajada dos 

colaboradores pode de certa forma acelerar o atendimento das expectativas dos 

clientes, pois, quando estes conhecem as necessidades tangíveis e intangíveis de seu 

público-alvo, há um diferencial na qualidade oferecida. Isso faz com que as 
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organizações sejam obrigadas a investir nessa área pela necessidade de se 

manterem em um mercado cada vez mais exigente e competitivo. 

Para Chiavenato (2007), qualidade em atendimento tem relação com satisfazer 

as exigências dos clientes, pois um atendimento de qualidade deve buscar a total 

satisfação do consumidor. É necessário sempre surpreender e superar as 

expectativas do mercado consumidor pelos benefícios e valor agregado aos serviços 

oferecidos, com foco na segmentação e interesse individual de cada tipo de cliente. 

Não é mais suficiente ser prestativo. Deve-se saber até onde ir e como atender cada 

cliente, proporcionando reconhecimento e atendimento personalizado, exclusivo. 

Dentro do conceito de qualidade, é relevante citar que qualidade em serviços 

tem uma relevância importante quando falamos no mercado da aviação civil. 

Assim, para Cobra (1997), os serviços ao cliente são a execução de todos os 

meios possíveis de dar satisfação ao consumidor pelo que ele adquiriu, pois é algo 

realizado da melhor forma possível pensando-se em satisfazer a necessidade do 

mercado consumidor. 

Las Casas (2004) descreve algumas características dos serviços: 

 

Intangibilidade: a característica de intangibilidade significa que os serviços 
são abstratos.  
Inseparabilidade: o aspecto da inseparabilidade dos serviços refere-se a 
outro ponto determinante mercadológico de comercialização. Não se pode 
produzir ou estocar serviços como se fossem bens. Geralmente, os serviços 
são prestados quando vendedor e comprador estão frente a frente. Por isso 
é necessária uma capacidade de prestação de serviço antecipada. 
Heterogeneidade: refere-se à impossibilidade de se manter a qualidade do 
serviço constante. Os serviços são produzidos pelo ser humano, que é por 
natureza instável, a qualidade da produção será também instável. 
Simultaneidade: a simultaneidade dos serviços nos diz que a produção e 
consumo ocorrem ao mesmo tempo e, sendo assim, será necessário sempre 
considerar o momento de contato com a clientela como fator principal de 
qualquer esforço mercadológico.  

 

 Diante de todos os pontos citados, conclui-se que o cliente é a peça central de 

uma empresa, e a mais importante, pois é ele quem define seu sucesso ou fracasso, 

e num cenário cada vez mais competitivo, o excesso de ofertas torna-se um desafio 

para a questão de fidelização dos clientes. A satisfação dos consumidores é uma 

obrigação de todos os componentes da organização, inclusive colaboradores, pois um 

cliente satisfeito contará a algumas pessoas que foi atendido de boa forma, porém um 

cliente insatisfeito ficará marcado e passará sua insatisfação a uma quantidade muito 

maior de pessoas. 
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 Sintetizando esses últimos pontos, Kotler (2000, p.58) diz que: “satisfação 

consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do 

desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do 

comprador”. 

 Como citado, é importante ter em mente que no processo de satisfação cada 

cliente tem um jeito, uma forma de satisfação de seus desejos, preferências, 

regionalismo e cultura, além das expectativas formadas por experiências prévias. 

 Quando falamos de qualidade no atendimento como diferencial competitivo, 

levando em consideração todos as citações e referências citadas, é possível 

comprovar que há um vínculo forte e importante entre a qualidade do atendimento e 

a forma como os consumidores se comportarão nas relações de consumo, e esse 

comportamento tem origem no processo de aprendizagem experimentado por ele 

próprio ou por alguém bem próximo a ele. 

 Os consumidores decidem o que consideram como referencial de qualidade 

com base no que para eles é importante, mas também julgam a qualidade percebida 

no serviço, e por isso um atendimento de qualidade exclusivo, com uma experiência 

personalizada, é uma das formas de ganhar a preferência dos consumidores, e os 

colaboradores de linha de frente são o elo das organizações que podem fazer ou não 

a diferença nesse quesito. 

 Conforme Ferreira e Sganzerlla (2000, p.40): 

A melhoria da qualidade no atendimento não deve ser vista como um 
processo de soluções temporárias. É uma iniciativa de longo prazo que exige 
mudança e reestruturação organizacional. Elevar o nível de conscientização 
da equipe dirigente é pré-requisito para dar início e continuidade à iniciativa. 
Começa por ensinar aos gerentes os conceitos básicos da qualidade. Eles 
precisam entender a definição da qualidade e valorizar suas profundas 
consequências para o sucesso, em longo prazo, da empresa. Ainda mais 
importante, os gerentes devem identificar-se e sentir-se à vontade com o seu 
papel no processo de melhoria da qualidade.  

 

 Assim, a qualidade no atendimento depende basicamente dos colaboradores, 

desde aqueles em níveis mais estratégicos até os que estão em contato com os 

clientes, e por isso é imprescindível treinar, motivar e engajar. Em suma, é vital o 

investimento no tema. 

 Segundo Kotler (2000, p.459), a organização que presta serviços sai ganhando 

quando proporciona um atendimento com qualidade e consistência, pois as 

expectativas dos clientes são formadas por experiências anteriores, boca a boca e 

propaganda. 
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 Uma organização que investe na qualidade do atendimento evita riscos de 

relacionamento, e o compromisso com essa prática exige constância em parâmetros 

dos quais muitas vezes ela não dispõe. Não há como esperar que um colaborador 

preste um atendimento cordial e educado se ele não tem os elementos mais básicos 

de uma boa conduta, ou quando se sente afrontado quando um consumidor 

insatisfeito disfere a ele ofensas que, na verdade, são dirigidas à empresa, porém o 

colaborador pode achar que a acusação é personificada a ele, ou seja, direta. 

 Administrar a qualidade no atendimento somente é possível se a empresa 

definir padrões e monitorá-los através da implementação de um modelo de 

atendimento e conduta, sempre acompanhando a evolução e provocando 

constantemente a melhoria contínua. 

 Um atendimento é considerado de qualidade e eficácia quando junta, entre 

outros fatores, cordialidade, inteligência emocional e competência técnica. Essa união 

é estratégica, pois conquistar clientes significa fidelização e preocupação com a sua 

manutenção. A empresa que consegue juntar esses ingredientes estará à frente de 

seus concorrentes e pronta para um relacionamento duradouro, pois, até mesmo nas 

quebras de serviços, consumidores fiéis preferem ser atendidos com consistência e 

constância. 

 

3 A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia deste projeto caracteriza-se pela pesquisa descritiva. 

Na concepção de Gil (1999), esta pesquisa tem como objetivo a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre as variáveis. Uma de suas características mais significativas está na 

utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados. 

De forma análoga, Andrade (2002) destaca que a pesquisa descritiva 

preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-

los, e o pesquisador não interfere neles. Assim, os fenômenos do mundo físico e 

humano são estudados, mas não são manipulados pelo pesquisador.  

Segundo Triviños (1987), o estudo descritivo exige do pesquisador uma 

delimitação precisa de técnicas, métodos, modelos e teorias que orientarão a coleta e 

interpretação de dados, cujo objetivo é conferir validade científica à pesquisa. A 
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população e a amostra também devem ser delimitadas, assim como os objetivos, os 

termos, as variáveis, as hipóteses e as questões de pesquisa.  

No intuito de aprofundar o assunto, utilizamos como estratégia a pesquisa 

qualitativa que, segundo Richardson (1999, p. 80) menciona:  

 

os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais.  

 

Ressalva também que podem “contribuir no processo de mudança de 

determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos”. 

Neste projeto, foram realizadas pesquisa formal e informal, para entender, 

mapear e sinalizar o que ocorre nas empresas aéreas em meio à contingência, 

utilizando-se de um questionário com perguntas abertas e aplicado aos colaboradores 

das companhias aéreas. Com isso foi possível destacar o comportamento, as dúvidas 

e as reais necessidades assim como as melhorias apontadas através do ponto de 

vista dos funcionários.  

Foi também utilizada a pesquisa bibliográfica, por meio de livros, dicionários, 

artigos, monografias, documentos, entre outros. Essa modalidade de coleta de dados 

tem diversas finalidades, tais como descrever e explicar o conhecimento atual sobre 

o tema escolhido; identificar pesquisas que estão sendo feitas ou o foram no passado, 

dentro do campo e do tema escolhidos; identificar métodos de pesquisa comumente 

usados, apontar instituições nas quais o tema de pesquisa vem sendo desenvolvido e 

apontar os autores mais importantes e conhecidos. 

Cervo e Bervian (1983, p. 55) definem a pesquisa bibliográfica como a que

   

explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em 
documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e 
analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre 
um determinado assunto, tema ou problema.  

 

Como objeto de estudo serão avaliados indicadores do setor aéreo, tais como 

índice de reclamações, Net Promoter Score (NPS)1, indenizações, e como essas 

                                                 
1 Net Promoter Score é uma métrica cujo objetivo é medir a satisfação e a lealdade dos clientes perante 

as empresas. 
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métricas podem ser afetadas quando os colaboradores fogem dos padrões de 

conduta, deixando-se levar pelo caos do momento. Nosso objetivo é analisar os 

desafios da contingência no setor aéreo buscando alternativas que diminuam o 

impacto delas no dia a dia dos aeroportos. 

Analisaremos teorias sobre níveis de atendimento com excelência, utilizando 

benchmarking de empresas tradicionais e reconhecidas no quesito satisfação de 

clientes. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados serão benchmarking, 

levantamento documental, bibliográfico e observação não participante. 

Benchmarking, para Spendolini (1993), pode ser definido como:  

 

um processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, serviços e 
processo de trabalho de organizações que são reconhecidas como 
representantes das melhores práticas, com a finalidade de melhoria 
organizacional. 

 

Dessa forma, para o aprofundamento das análises e propostas deste estudo, 

entende-se a importância do conhecimento de práticas de empresas de outros países 

e segmentos que possuem mercados mais maduros, além da análise de outros tipos 

de produtos e serviços e como esses podem se relacionar e servir de exemplo para 

essas indústrias. 

 

4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

4.1 Contingências nos aeroportos – casos reais 

 

Dentro do cerne então intitulado contingência, temos uma gama de casos e 

situações que se enquadram e requerem dos envolvidos treinamentos procedimentais 

e comportamentais, estabelecendo medidas de respostas padronizadas por condição 

de criticidade, tanto do tema quanto da abordagem e estado mental dos clientes. 

 Temos uma infinidade de contingências e consequências, por exemplo, no 

caso de um colaborador da empresa aérea Avianca, que abriu recente falência. No 

dia 04/12/2018, o gerente foi agredido verbal e fisicamente por um passageiro no 

Aeroporto de Guarulhos, por conta de um voo atrasado. Nas imagens veiculadas, é 



24 

 

possível verificar o colaborador já caído ao chão sendo agredido pelo passageiro 

descontrolado. 

 Um outro caso ocorrido em 07/11/2018, cujo vídeo gravado pelos próprios 

passageiros tomou proporção viral na rede mundial de computadores, mostra um 

casal que, após chegada ao Brasil em um voo internacional, por culpa própria, perdeu 

uma conexão no Aeroporto de Guarulhos que os levaria ao destino final no Rio de 

Janeiro. Eles ficaram entretidos com suas compras no Free Shopping e 

compareceram ao portão de embarque após a decolagem de seu voo. Enfurecidos, 

agrediram verbalmente os colaboradores da empresa Latam que tentavam apoiá-los, 

chegando quase às vias de fato, a uma agressão física. Além das palavras de baixo 

calão, os clientes ameaçaram os colaboradores da companhia aérea e vandalizaram 

objetos dispostos no balcão de atendimento.  

 Outro episódio que tomou proporção recente demonstrou descontrole 

emocional por parte do próprio colaborador. Em 05/12/2018, um jogador de futebol 

acabou sendo xingado pelo colaborador da empresa aérea após um desentendimento 

entre as partes, e após muitas provocações e ofensas proferidas pelo jogador e sua 

esposa, o colaborador perdeu o controle sobre si e agrediu verbalmente o cliente. 

Justamente naquele momento, um vídeo foi gravado. 

 Em 05/05/2018, uma mulher foi presa pela Polícia Federal por invadir a pista 

do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ela perdeu o voo para 

Salvador e quase foi atropelada pela aeronave, que teve os procedimentos de 

taxiamento interrompidos bruscamente pelo piloto. Ela teria tentado entrar na 

aeronave 15 minutos após o término do embarque, chegando até a agredir um 

funcionário da empresa aérea. Em vídeos divulgados há detalhes sobre o caso, 

inclusive que a cliente correu grande risco de ser sugada pelos motores da aeronave. 

 No dia 07/05/2018, um passageiro, que depois foi identificado como bombeiro, 

arremessou uma barra de ferro em um policial que tentava acalmá-lo e danificou um 

guichê de atendimento no Aeroporto de Brasília. Segundo a Polícia Militar, o homem 

se irritou por perder um voo para Porto Seguro (BA). Ele foi preso, mas pagou fiança 

de R$ 1 mil e foi solto. 

 Embora em todos esses casos seja possível notar certo descontrole emocional 

por parte dos clientes, muitas vezes a situação descamba para o caos por falta de tato 

ou de abordagem correta e direcionada dos colaboradores da empresa aérea. Na 

situação do casal que perdeu a conexão no dia 07/11/2018, no vídeo que não está 



25 

 

mais disponível, era possível constatar que os colaboradores da companhia aérea 

discutiram com os clientes, que estavam completamente descontrolados e dispostos 

a ir além, quando o recomendado é que, nesses casos em que o diálogo não seja 

mais possível, o colaborador saia de cena e dê lugar a um superior que possa tentar 

amenizar a situação, ou até mesmo acione a autoridade aeroportuária para apoiar nas 

tratativas de forma passiva e segura.  

 

4.2 A difícil administração das companhias aéreas 

 

A aviação civil tem como peculiaridade a interação de diversos atores, que 

derivam desde órgãos reguladores, entidades privadas e públicas como 

concessionários aeroportuários e operadores aéreos, além dos próprios usuários do 

transporte, e ainda como parte integrante desse sistema, sofre grande influência do 

ambiente externo, como mudanças de cenários políticos, variações cambiais e fatores 

climáticos. 

Um dos setores mais difíceis e sensíveis diante do rumo da concorrência e da 

economia, o transporte aéreo é extremamente crítico. Há até mesmo um ditado que 

diz que, para ser um milionário no setor aéreo, basta somente ser bilionário. Esse fato 

é comprovado ao se verificar diversas companhias que desaparecem no decorrer de 

suas histórias, seja por falência ou por terem sido fusionadas. Dívidas altas, má 

controle e gestão, fusões, são vários os motivos que fazem as empresas de aviação 

atravessarem o pior ciclo de vida de uma organização, o declínio seguido do seu 

desaparecimento. Exemplos temos diversos e em todos os locais do mundo, tais como 

Swissair, Pan Am, Trans World Airways, Eastern, Continental Airlines, Flying Tigers, 

Northwest, US Airways, British Caledonian, Canadian Airlines, Mexicana, Lloyd Aereo 

Boliviano, Cruzeiro do Sul, Transbrasil, Vasp, Varig, Panair, entre tantas outras, e tão 

recentemente a Avianca. 

Isto posto, a aviação é uma grande engrenagem que precisa do envolvimento 

dos mais diferentes elos para que possa continuar interagindo e se movimentando. 

Por isto mesmo, ao final de tudo, os recursos humanos são a força motriz empregada 

para que esse movimento seja contínuo. 

Diante de uma indústria acirrada, com enormes desafios, em que riscos 

acontecem em toda a operação, toda e qualquer diferença reflete nos indicadores 
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organizacionais. As empresas necessitam buscar novas formas de conquistar novos 

clientes bem como manter os atuais. 

 

4.3 Surgimento de um novo cenário na aviação nacional 

 

Nos dias atuais, o segmento conta somente com três empresas do setor da 

aviação nacional, o que se torna difícil com a crescente demanda de passageiros.  

Azul Linhas Aéreas é a companhia aérea com maior número de cidades 

atendidas, com 820 voos diários atendendo a 113 destinos, resultando em uma malha 

de 223 rotas sem escalas em 31 de março de 2019. Como única companhia aérea em 

70% das rotas, a empresa é líder em 74 cidades brasileiras em termos de decolagens 

e transporta aproximadamente 24 milhões de passageiros por ano. Complementar à 

extensa malha doméstica, a Azul voa para selecionados destinos internacionais, como 

Fort Lauderdale, Orlando, Lisboa e Porto. Além da extensa malha, frota otimizada e 

alto padrão de qualidade de serviço, possui integralmente o programa de fidelidade 

TudoAzul, um ativo estratégico e forte gerador de receita, com aproximadamente 11,1 

milhões de membros em março de 2019 (AZUL, 2019).  

Gol Linhas Aéreas é uma empresa que transporta mais de 33 milhões de 

passageiros anualmente e oferece aos clientes mais de 750 voos diários para 77 

destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. Para o transporte de 

carga a empresa tem em sua estrutura a GOLLOG, que atende a mais de 3.400 

municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. 

Para o programa de fidelização, a empresa Smiles permite que mais de 15 

milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas 

para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com 

sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de aproximadamente 15.000 profissionais 

da aviação e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. Em sua 

história, a GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e 

tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL 

atualmente são negociadas na B3 - GOLL4 - e na NYSE - GOL (EXAME, 2019). 

Grupo LATAM Airlines é o principal grupo de companhias aéreas da América 

Latina e um dos maiores do mundo em conectividade. Oferece serviços aéreos para 

143 destinos em 26 países e está presente em seis mercados domésticos da América 

Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru), mantendo operações 
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internacionais na região e para Europa, Estados Unidos, Caribe, Oceania, África e 

Ásia. O Grupo LATAM Airlines tem mais de 41 mil funcionários e opera 

aproximadamente 1.300 voos diários com 69 milhões de passageiros transportados 

ao ano. Com uma frota moderna, conta com 312 aviões, incluindo Boeing 787, Airbus 

A350, A321 e A320neo, como os modelos mais modernos em suas categorias. É o 

único grupo de companhias aéreas da América e um dos três no mundo a ingressar 

no Índice de Sustentabilidade Dow Jones World, pelo quinto ano consecutivo (março 

2019) , tendo sido reconhecido por suas práticas sustentáveis, com base em critérios 

econômicos, sociais e ambientais. As ações do Grupo LATAM Airlines são negociadas 

na bolsa de Santiago e na bolsa de Nova York em forma de ADRs (LATAM, 2019). 

Essas três grandes companhias estão integradas a um mundo altamente 

globalizado, competitivo, com informações e meios de comunicação extremamente 

velozes, portanto, as empresas precisam muito mais do que encantar seus clientes, 

elas também necessitam buscar formas de resolver os problemas dos consumidores 

de maneira rápida e precisa.  

Este trabalho apresenta pesquisas de mercado que promovem estudos sobre 

o crescimento das reclamações e o descontentamento dos clientes devido à redução 

na qualidade do atendimento e como a comunicação inadequada prevalece em 

momentos de contingência. Para melhor solucionar esse problema, são necessários 

treinamentos eficazes, a busca da forma correta de encantar os clientes, trabalhar o 

poder da comunicação, entre outros.  

 

4.4 Crescimento da participação do segmento aéreo  

 

Na primeira década do século XXI, o Brasil teve um grande desenvolvimento 

econômico observado na liberdade tarifária iniciada no setor aéreo brasileiro e 

também nas medidas regulatórias que causaram significativos impactos de 

crescimento do setor. Uma estimativa otimista feita pelo Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil, mostra que em 20 anos a demanda por transporte aéreo pode 

mais que triplicar, atingindo nos aeroportos brasileiros mais de 700 milhões de 

passageiros. 

O relatório de Projeções de Demanda para os Aeroportos Brasileiros 2017-

2037, feito pela Secretaria Nacional de Aviação Civil em parceria com a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), mostra uma evolução otimista para o setor aéreo, 
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dependendo das ações do Governo Federal, das empresas aéreas e da evolução do 

cenário demográfico e macroeconômico, que vão determinar o futuro do segmento no 

país (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2018). 

O Secretário Nacional de Aviação Civil, Dario Lopes, no momento em que a 

pesquisa foi realizada no início do ano de 2018, destacou: 

 

O histórico recente da aviação aponta que nos últimos 10 anos a demanda 
cresceu 88%, e as estimativas mais modestas indicam um crescimento 
menos acelerado para a aviação civil, e para atingirmos patamares como 
Estados Unidos e Austrália, precisamos de políticas de estado eficientes 
voltadas para o setor aéreo, o que envolve avanços regulatórios, investimento 
em infraestrutura e medidas que precisam de aprovação do Congresso 
Nacional. 

 

O relatório também demonstra que a demanda por transporte aéreo deve 

dobrar em 20 anos, com um crescimento acumulado de 99%, em uma visão 

moderada. Num cenário otimista, a demanda cresceria três vezes e meia, atingindo 

700 milhões de embarques e desembarques em 2037. 

Esses números demonstram a importância de as empresas brasileiras estarem 

preparadas para atender a essa demanda que surgirá nos próximos anos.  

Garantir uma perfeita execução de seus processos, ter um quadro de 

colaboradores preparados, capacitados e sabendo a forma exata como devem tratar 

os seus clientes com uma comunicação adequada será o grande diferencial para que 

mantenham sua participação no mercado. 

 

4.5 Índices de reclamação  

 

Para mensurar e estudar o nível de reclamações, a Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) aderiu à plataforma Consumidor.gov.br, serviço público que 

permite a interlocução entre consumidores e empresas para solução de conflitos de 

consumo pela internet, na qual a Agência monitora as reclamações registradas na 

plataforma e avalia, em âmbito coletivo, a qualidade dos serviços prestados pelas 

empresas no transporte aéreo. São avaliados itens como oferta e compra, alteração 

pelo passageiro, alteração pela empresa aérea, check-in e embarque, execução do 

voo, transporte de bagagem, reembolso, reclamações contra valores e regras de 

contratos e programa de fidelidade.  
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Segundo a base de dados estatísticos da Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) sobre o transporte aéreo consultada em março de 2019, foi contabilizado para 

voos domésticos e internacionais no país 117.636.919 passageiros (PAX) 

transportados/pagos durante o ano de 2018, e nesse mesmo período foram 

registradas 27.119 reclamações (exceto programa de fidelidade). Mesmo com a 

mensuração desses dados, é sabido que no dia a dia existem muitas situações que 

não dependem da empresa aérea, por exemplo, cancelamentos ou atrasos de voos 

devido a condições climáticas, resultando em passageiros dormindo em cadeiras e 

chão dos aeroportos, voos demasiadamente atrasados ou cancelados, filas enormes 

nos balcões de check-in, gerando enorme revolta entre os passageiros. 

A quantidade de reclamações é apenas um número mensurável, mas 

identificamos que diariamente existem situações de contingências, sejam maiores ou 

menores, que de certa forma tendem a desestruturar a operação e os envolvidos, 

principalmente os profissionais que desempenham atividades em benefício dos 

operadores aéreos e que diante de agressões verbais, morais e até mesmo físicas 

pelos usuários do transporte aéreo precisam estar preparados para a situação. 

As Tabelas 1 e 2 a seguir apresentam a participação de cada uma dessas 

empresas nesses dois universos: passageiros pagos e reclamações na plataforma, e 

para o cálculo do total de passageiros de cada empresa, foram considerados os 

passageiros transportados no período em que a área efetivamente já estava presente 

na plataforma. A empresa ressalta que deve ser evitada a comparação de dados 

quando o número de passageiros transportados for significativamente diferente entre 

uma empresa e outra. 
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Tabela 1 - Passageiros pagos por empresa no Consumidor.gov.br ano de 2018 

Empresa Quantidade de pax pagos Participação 

Latam Airlines (Tam) 34.114.936  29,0% 

Gol Linhas Aéreas 33.394.299  28,4% 

Azul Linhas Aéreas 22.557.925  19,2% 

Avianca - Oceanair 12.260.473  10,4% 

TAP Air Portugal 1.736.897  1,5% 

United Airlines 715.201  0,6% 

Delta Air Lines 686.343  0,6% 

Air France 678.452  0,6% 

KLM 498.586  0,4% 

Passaredo Linhas Aéreas 478.971  0,4% 

Lufthansa 441.207  0,4% 

Avianca - Aerovias 352.041  0,3% 

TACA Airlines 327.598  0,3% 

lberia Lineas Aereas 310.383  0,3% 

Air Europa 306.414  0,3% 

British Airways 303.734  0,3% 

Turkish Airlines 277.395  0,2% 

Swiss 214.459  0,2% 

Aeromexico 189.789  0,2% 

MAP Linhas Aéreas 117.655  0,1% 

Air China 78.645  0,1% 

Condor 64.525  0,1% 

Empresas participantes 110.105.928  93,6% 

Demais empresas 7.530.991  6,4% 

Total 117.636.919 100,0% 

Fonte: ANAC (2018). 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.anac.gov.br/consumidor/boletins/anual-de-2018/view
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Tabela 2 - Reclamações por empresa no Consumidor.gov.br 

Empresa 
Quantidade de 
reclamações 

Quantidade de 
pax pagos 

Número de 
reclamações 
por 100 mil 
pax pagos 

Azul Linhas Aéreas 3946 22.557.925 17,5 

Gol Linhas Aéreas 5855 33.394.299 17,5 

Avianca - Oceanair 2546 12.260.473 20,8 

Latam Airlines (Tam) 12629 34.114.936 37,0 

Empresas brasileiras - subtotal 1 24976 102.327.633 24,4 

MAP Linhas Aéreas 15 90.047 16,7 

Passaredo Linhas Aéreas 222 413.219 53,7 

Empresas brasileiras - subtotal2 237 503.266 47,1 

Swiss 37 214.459 17,3 

British Airways 43 234.389 18,3 

Turkish Airlines 42 223.483 18,8 

United Airlines 94 473.080 19,9 

KLM 89 428.034 20,8 

Air Europa 54 214.359 25,2 

Air France 153 580.785 26,3 

Lufthansa 117 441.207 26,5 

Delta Air Lines 85 275.901 30,8 

Condor 16 42.492 37,7 

Air China 13 24.969 52, l 

Aeromexico 84 138.671 60,6 

TAP Air Portugal 66 108.647 60,7 

lberia Lineas Aereas 266 236.156 112,6 

TACA A irlines 27 19.164 140,9 

Avianca - Aerovias 720 352.041 204,5 

Empresas estrangeiras 1906 4.007.837 47,6 

Todas as empresas 27119 106.838.736 25,4 

Fonte: ANAC (2018). 

 

De acordo com a mesma plataforma, no período de janeiro a dezembro de 

2017, em relação às empresas Avianca (Brasil e Colômbia), Azul, Gol, Latam, 

Lufthansa e Swiss, foram registradas 12.790 reclamações, ou seja, um crescimento 

de 96%, comprovando que os clientes estão mais insatisfeitos com os serviços 

prestados pelas principais companhias aéreas nacionais e se manifestando através 

de reclamações via ferramentas oficiais. 

https://www.anac.gov.br/consumidor/boletins/anual-de-2018/view
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Os principais motivos de reclamações dos clientes das companhias aéreas 

estão totalmente relacionados a temas (Tabela 3) em que o primeiro contato é feito 

com os colaboradores, por exemplo: (1) reclamações contra valores e regras do 

contrato - referem-se a questionamentos contra valores e regras contratuais 

praticados pelas empresas aéreas, embora de acordo com a legislação; (2) oferta e 

compra - referem-se à oferta e à comercialização de serviços e de produtos;  

(3) execução do voo - refere-se a falhas na execução do voo (atrasos, cancelamentos 

etc.) e obrigações decorrentes; (4) alteração pela empresa aérea - refere-se a 

alterações realizadas de forma programada pelas empresas aéreas quanto ao horário 

e ao itinerário originalmente contratados pelos passageiros e obrigações decorrentes; 

(5) transporte de bagagem - refere-se a falhas na execução do transporte de bagagem 

(extravio, avaria etc.) e obrigações decorrentes; (6) alteração pelo passageiro: refere-

se à remarcação e à resilição do contrato pelo passageiro; (7) outros: referem-se a 

outros assuntos não abrangidos pelos temas anteriores, como problemas ocorridos 

na utilização de itens opcionais (assento conforto, down/upgrade de classe, seguros 

etc.); (8) check-in e embarque: referem-se às atividades preparatórias necessárias ao 

voo e ao transporte de bagagem realizadas pelos passageiros e empresas aéreas;  

(9) reembolso: refere-se a falhas em procedimentos de reembolso de passagem 

aérea, especialmente prazos e utilização de créditos oriundos do reembolso. Não se 

refere ao reembolso de itens opcionais.  

Mesmo que as reclamações de check-in e embarque representem apenas 

6,56%, entendemos que esses problemas são relacionados no momento inicial e na 

hora do embarque. Muitas reclamações, independentemente do problema, acabam 

ocorrendo nos balcões dos aeroportos, portanto, os colaboradores têm que estar 

totalmente preparados para abordar, entender, mitigar e solucionar os problemas para 

que o cliente seja afetado da menor forma possível e não haja impacto em suas 

próximas decisões de compra, por exemplo, e principalmente, em processos jurídicos, 

pois o cliente terá dificuldade de comprovar que teve um mau atendimento, mas será 

simples demonstrar uma alteração ou atraso no voo. Em outras palavras, é o mesmo 

que dizer que um mau atendimento pode potencializar a decisão do cliente de 

processar a empresa, mesmo que por outros motivos. 
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Tabela 3 - Distribuição das reclamações por tema 

Empresas brasileiras 

Reclamações contra valores e regras do contrato  14,80% 

Oferta e compra  14,23% 

Execução do voo  14,14% 

Alteração pela empresa aérea  12,74% 

Transporte de bagagem  11,45% 

Alteração pelo passageiro  11,18% 

Outros  7,35% 

Check-in e embarque  6,56% 

Reembolso   6,48% 
 Fonte: ANAC (2018). 

 

Também é possível analisar qual o índice % de solução (Tabela 4), mostrando 

que, seja por falta de controles, sistema ou processos, as empresas brasileiras têm 

uma média de 73,8% de solução dos que poderão virar processos jurídicos, e isso 

têm impacto direto no resultado, no caixa e, principalmente, na imagem das empresas. 

 

Tabela 4 - Índice de solução 

Azul Linhas Aéreas   77,1% 

Latam Airlines (Tam)   74,1% 

Avianca - Oceanair   72,9% 

Gol Linhas Aéreas   72,0% 

Passaredo Linhas Aéreas  54,5% 

Média empresas brasileiras  73,8% 
Fonte: ANAC (2018). 

 

4.6 Impactos financeiros nos resultados empresariais 

 

Para mitigar o impacto causado aos clientes, a Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC) estabeleceu algumas obrigações para atrasos e cancelamentos, 

preterição de embarque e assistência material. Esse tema está regulamentado pela 

Resolução Nº 400, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as condições gerais 

de transporte. Essa Resolução estabelece as condições gerais aplicáveis ao 

transporte aéreo regular de passageiros, sendo que as condições gerais de transporte 

aéreo também se aplicam aos voos não regulares em que houver assentos 

comercializados individualmente e oferecidos ao público. 

https://www.anac.gov.br/consumidor/boletins/anual-de-2018/view
https://www.anac.gov.br/consumidor/boletins/anual-de-2018/view
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Os atrasos e cancelamentos de voos são situações que podem ocorrer no 

transporte aéreo em qualquer lugar do mundo, sobretudo em razão de adversidades 

climáticas. Eles causam transtornos para os passageiros, mas também para as 

empresas aéreas e aeroportos, além de acarretarem custos extras para todos. Desta 

forma, para minimizar o desconforto dos passageiros que aguardam o seu voo, a 

ANAC estabeleceu as seguintes obrigações às empresas: (i) manter o passageiro 

informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados;  

(ii) informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção 

do serviço; (iii) oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência 

material; (iv) oferecer reacomodação, reembolso integral e (v) execução do serviço 

por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver 

atraso de voo superior a 4 horas, cancelamento ou preterição de embarque.  

  Em relação à preterição de embarque, ela ocorre quando a empresa aérea 

precisa negar embarque a passageiros que compareceram para viajar cumprindo 

todos os seus requisitos de embarque. Isto pode acontecer em algumas situações, 

tais como: (i) necessidade de trocar a aeronave prevista por outra com menor número 

de assentos; (ii) necessidade de a aeronave precisar voar mais leve por motivo de 

segurança operacional; (iii) venda de passagens acima da capacidade da aeronave. 

Nesses casos, a empresa deverá procurar voluntários que aceitem embarcar em outro 

voo mediante a oferta de vantagens (dinheiro, passagens extras, milhas, diárias em 

hotéis etc.), negociadas livremente com o passageiro. Caso o passageiro aceite essa 

vantagem, a empresa poderá solicitar a assinatura de um recibo, comprovando que a 

proposta foi aceita. 

Todavia, caso um número insuficiente de passageiros aceite as vantagens 

oferecidas e algum passageiro tenha seu embarque negado, caberá à empresa aérea 

pagar a ele, imediatamente, uma compensação financeira, no valor correspondente a 

250 DES, no caso de voos domésticos, e 500 DES, para voos internacionais. DES 

significa Direito Especial de Saque, que é uma moeda do Fundo Monetário 

Internacional, cujo preço varia diariamente. Atualmente, seu valor está em torno de 

R$ 4,00 cada DES. O valor pode ser consultado no site do Banco Central do Brasil 

(www.bcb.gov.br). Além dessa compensação financeira, a empresa tem que oferecer 

ao passageiro que foi impedido de embarcar as alternativas de reacomodação em 

outro voo da própria empresa ou de outra, reembolso do valor total pago e assistência 

material, se for o caso. 
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Já a assistência material é oferecida nos casos de atraso, cancelamento, 

interrupção de voo e preterição (negativa) de embarque. Ou seja, quando o 

passageiro se encontra no aeroporto. Ela deve ser oferecida gratuitamente pela 

empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em 

que houve o atraso, cancelamento ou preterição de embarque, conforme demonstrado 

a seguir: (i) a partir de 1 hora: comunicação (internet, telefone etc.); (ii) a partir de 2 

horas: alimentação de acordo com o horário (voucher, refeição, lanche etc.); (iii) a 

partir de 4 horas: hospedagem (somente em caso de pernoite no aeroporto) e 

transporte de ida e volta. Se você estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá 

oferecer apenas o transporte para sua residência e de sua casa para o aeroporto;  

(iv) Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) e seus 

acompanhantes sempre terão direito à hospedagem, independentemente da 

exigência de pernoite no aeroporto. 

Todas as regras estabelecidas visam mitigar o impacto com os clientes, e cada 

vez mais esse custo vem se tornando significativo nos resultados das companhias 

aéreas. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), as três empresas 

aéreas tiveram grandes custos no ano completo de 2018 relacionados a:  

(i) Assistência a Passageiros; (ii) Indenizações Extrajudiciais e (iii) Condenações 

Judiciais Decorrentes da Prestação de Serviços Aéreos, descritas a seguir. 

  Azul - um total de 116 milhões de reais, sendo: (i) Assistência a Passageiros: 

48 milhões de reais; (ii) Indenizações Extrajudiciais: 6 milhões de reais e  

(iii) Condenações Judiciais Decorrentes da Prestação de Serviços Aéreos: 62 milhões 

de reais. 

Gol - um total de 183 milhões de reais, sendo: (i) Assistência a Passageiros: 

153 milhões de reais; (ii) Indenizações Extrajudiciais: 6 milhões de reais e  

(iii) Condenações Judiciais Decorrentes da Prestação de Serviços Aéreos: 24 milhões 

de reais. 

Latam - um total de 227 milhões de reais, sendo: (i) Assistência a Passageiros: 

85 milhões de reais; (ii) Indenizações Extrajudiciais: 9 milhões de reais e  

(iii) Condenações Judiciais Decorrentes da Prestação de Serviços Aéreos: 133 

milhões de reais 

Consolidando as três empresas, um total de 526 milhões de reais, sendo:  

(i) Assistência a Passageiros: 286 milhões de reais; (ii) Indenizações Extrajudiciais: 
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21 milhões de reais e (iii) Condenações Judiciais Decorrentes da Prestação de 

Serviços Aéreos: 219 milhões de reais. 

De acordo com pesquisas realizadas internamente, uma companhia recebe 

aproximadamente 15.000 processos mensais, com causas de aproximadamente 

4.000,00 reais cada, portanto, custos extremamente relevantes, sem considerar a mão 

de obra das áreas envolvidas para finalizar um processo, como Jurídico, Contas a 

Pagar, Tesouraria e escritórios terceiros. 

Outro fator nesse novo cenário da evolução digital no mundo está contribuindo 

para que as empresas aéreas tenham grandes custos com indenizações. De acordo 

com a revista brasileira Exame (2019), “Startups revolucionam mercado de 

indenizações com companhias aéreas através de serviço 100% digital”. 

Essas empresas têm uma proposta de prestar auxílio profissional a quem já 

teve qualquer tipo de transtorno com passagem aérea, apoiando os clientes, caso 

tenham tido problemas no voo, em extravio de bagagens, atraso ou cancelamento de 

voo ou overbooking2.  

De acordo com o Exame.com, o Brasil é o segundo país com maior número de 

aeroportos no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Diante dessa 

estatística, já se tem uma ideia de que diariamente passam milhares de pessoas por 

cada um dos quase 2.500 aeroportos brasileiros, seja indo ou vindo. O tráfego aéreo 

é intenso, são muitas pessoas circulando, muitas bagagens sendo despachadas e 

muitos problemas que podem começar no check-in. São inúmeras situações a causar 

dor de cabeça aos passageiros. Algumas bem comuns, como atraso ou cancelamento 

de voos, perda ou extravio de bagagem, excesso de pessoas embarcadas, o 

overbooking, entre outros. Tentar resolver o problema se torna um caos, e após horas 

no aeroporto e compromissos cancelados, a grande maioria dos passageiros acaba 

por aceitar de forma passiva as condições impostas pelas companhias aéreas. 

Com o propósito de lutar pelos direitos dos milhares de passageiros que se 

deslocam de avião e passam por situações indesejadas, foram criadas startups que 

têm como principal diferencial agir de maneira extrajudicial de forma rápida e eficiente, 

evitando toda a burocracia que envolve um processo na justiça comum. Essas 

startups tentam solucionar o caso de maneira extrajudicial, o que é mais amigável, 

                                                 
2 Overbooking se trata do excesso de passageiros em um voo. 
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menos demorado e, sobretudo, mais eficiente. O contratante não precisa sequer 

desembolsar algum valor, tudo é feito de maneira gratuita. 

O Exame.com cita também que nas mediações que envolvem as companhias 

aéreas Latam, Iberia, United Airlines, American Airlines, TAP, a porcentagem de 

negociações com sucesso é de 97,5%, entretanto, algumas companhias aéreas, como 

Passaredo e Avianca – que se encontram em fase de recuperação judicial –, não 

utilizam o serviço de mediação. Isso obriga os passageiros insatisfeitos a levarem o 

caso para a justiça comum e buscarem o auxílio de um advogado de sua confiança. 

 

4.7 Benchmarking realizado 

 

Como proposta de benchmarking, foram escolhidas duas empresas que são 

referências no atendimento ao cliente e que sempre buscam a satisfação interna para 

transmitir com brilho e qualidade aos consumidores esse encantamento.  

Tanto a Disney quanto a Starbucks são modelos nos dias de hoje de empresas 

bem-sucedidas e que, acima de tudo, prezam os clientes. Entretanto, também já 

passaram por diversos problemas para conquistarem o momento atual e 

brilhantemente conseguiram tornar-se empresas-exemplo em relação à fidelização 

dos clientes. Esse tema é muito importante e deve ser utilizado não somente pelas 

companhias aéreas, mas por todas as organizações que se preocupam em não 

somente conquistar novos clientes como manter a fidelidade dos existentes. 

Desta forma, ilustramos as principais razões e estratégias das companhias com 

o foco na qualidade da prestação de serviços bem como as histórias e lições 

aprendidas de cada caso. 

 

4.7.1 A Disney  

 

Um modelo de gestão mundialmente reconhecido é o da Disney, que possui 

um dos maiores índices de satisfação do cliente do mundo. No livro “Nos Bastidores 

da Disney”, Thomas K. Connellan, um dos maiores especialistas americanos em 

fidelidade de clientes, trata de forma envolvente e divertida a visita aos bastidores da 

Disney de um grupo de executivos que foi enviado por suas empresas para aprender 

os “segredos do sucesso” na manutenção e fidelização de clientes. 
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Basicamente, funciona como uma engrenagem, na qual três peças/conceitos 

fundamentais fazem girar a máquina do encantamento. São elas, conforme Figura 1: 

 
Figura 1 - A máquina do encantamento 

 

Fonte: Connellan (2010). 

 

A primeira lição mostra que o concorrente é qualquer empresa com a qual o 

cliente compara. Poucas empresas se dão conta de que têm muito mais concorrentes 

do que imaginam. A Disney recebe milhares de telefonemas diários das mesmas 

pessoas que ligam para Federal Express ou General Eletric. Não importa a natureza 

do negócio: o que vale é a presteza e a confiabilidade do atendimento. Além de 

telefonemas, pessoas comparam também pedidos, embarques e entregas. Isso faz 

com que se tenha de repensar a maneira como se administra os negócios.  

A lição seguinte, o que torna o Magic Kingdom realmente especial é a fantástica 

atenção aos detalhes: são as pequenas coisas que fazem a grande diferença. Um 

bom exemplo é o local do parque que retrata uma antiga cidade americana, onde os 

postes são literalmente retirados e retocados todas as noites, para que o parque 

pareça novo todas as manhãs! A ideia é não medir esforços e recursos em qualquer 

coisa que afete a experiência dos “convidados” (como são carinhosamente chamados 

os visitantes). Entusiasmo em todos e em tudo. O princípio é que toda vez que um 

cliente entra em contato com uma empresa, existe uma oportunidade de criar algo 



39 

 

valioso, e que chance não aproveitada é chance desperdiçada. Se qualquer “membro 

do elenco” (como são chamados os funcionários responsáveis pelo “espetáculo”) vir 

um pedaço de papel no chão, irá recolhê-lo e jogá-lo no lixo, pois todos são 

responsáveis pela limpeza. A satisfação do cliente está acima de tudo: do faxineiro ao 

presidente, todos pertencem ao “Departamento de atendimento ao Cliente”.  

Na Disney, o feedback é uma regra. Para analisar o seu sucesso global, a 

Disney dá grande prioridade às pesquisas de satisfação dos clientes. O segredo é ter 

múltiplos postos de escuta. Além das tradicionais pesquisas formais de coletas de 

dados, grupos de foco e outras ferramentas de marketing, a fonte mais valiosa de 

informações são todos os 45.000 membros do elenco (90.000 ouvidos), que fazem 

milhares de contatos diários com os convidados. Alguns postos de escuta possibilitam 

ações imediatas a partir de uma informação: bolos de aniversário providenciados 

pelas arrumadeiras, uma refeição especial, flores para um casal em lua-de-mel. Um 

pipoqueiro que receba diversas solicitações de mapas do parque vai manter sempre 

mapas no seu carrinho, pois é uma prova de que os convidados precisam dele na sua 

área. Todos têm consciência de que podem fazer algo para superar as expectativas 

dos clientes e tornar especial uma visita. 

Recompensa, reconhecimento e comemoração. O desejo de ser querido é um 

dos anseios humanos mais profundos. Muitas empresas procuram mostrar 

reconhecimento pelas pessoas, mas poucas fazem disso parte de um sistema. Na 

Disney, o feedback é regra: o positivo é reconhecido de imediato e de modo 

específico: o negativo será sempre apontado de forma construtiva, porque o sucesso 

não se faz apenas em evitar erros, mas de corrigi-los o mais depressa possível. A 

ausência de feedback é destrutiva e faz com que pessoas deixem de lado seu 

comprometimento, uma vez que irão tratar os clientes do mesmo modo como forem 

tratadas. Todas as pessoas são importantes. Essa lição é a mais simples de todas e, 

talvez, a mais poderosa. Acreditar nisso e demonstrá-lo é uma característica de todos 

em posição de liderança – só ocupa de fato essa posição exatamente quem acredita 

nisso.  

Derrubar as paredes entre os departamentos é fundamental para que o 

trabalho de equipe possa resultar num incremento de fidelidade dos clientes.  

O modelo de gestão da Disney tem como guia a “satisfação do convidado”. 

Faça um cliente se apaixonar pela sua empresa e ele voltará sempre. A liderança e o 

elenco (como são chamados os empregados) trabalham muito e juntos, sempre 
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visando à qualidade do serviço. A excelência desse elenco se deve a uma cultura que 

é impossível de dar errado quando uma pessoa reúne qualidades como a vontade de 

atingir objetivos, caráter e entendimento de que o trabalho em equipe é o segredo 

para um produto ou serviço ser bem entregue. 

A liderança sabe que precisa empoderar a equipe, confere certa autonomia 

para que eles mesmos tomem as decisões. Desta forma, as pessoas se baseiam nas 

4 chaves de prioridades, ou seja, na hora de tomar uma decisão, observam a seguinte 

ordem: segurança (prioridade absoluta, todos precisam se sentir seguros, e onde 

alguém se machuca, o show não acontece); cortesia (o convidado deve ser tratado 

como uma estrela principal, com toda cordialidade e excelência); show (não pode ser 

mais um espetáculo, precisa surpreender, fazer mais do que o cliente espera e, assim, 

conquistar do cliente o “uau”!); e eficiência (tudo precisa funcionar perfeitamente, 

portanto, o lema é: faça certo da primeira vez). 

Por fim, analisar as ações e os resultados e recomeçar tudo. Corrigir as falhas, 

aprimorar os acertos e conferir se isso alterou o resultado final ou não. A entrega de 

uma empresa é contínua, o que permite que o serviço seja aperfeiçoado sempre. 

Aprendemos na prática, e essa regra também vale para o mundo corporativo. 

 

4.7.2 Transformando a força de vontade em um hábito: a história da Starbucks 

 

No livro “O poder do hábito”, Charles Duhigg faz um verdadeiro e profundo 

estudo dos hábitos. Além de mostrar como eles funcionam, o autor também consegue 

explicar como eles podem ser transformados e que ter o controle total das ações, 

sejam costumes ou não, facilita diversos aspectos da vida. 

Como case de sucesso, o autor apresenta a história da empresa “Starbucks” e 

os seus hábitos de sucesso, quando a força de vontade se torna automática. Encantar 

depende fortemente de um atendimento excepcional que esteja no hábito de todas as 

pessoas da empresa, e o ponto de inflexão é o momento em que a força de vontade 

se enfraquece e nos impede de agir. 

A empresa Starkucks conta com cursos de treinamento desde o primeiro dia 

de trabalho que continuam ao longo da carreira do empregado, e seus treinamentos 

são muito elogiados por todos os que os realizam. Suas bases estão relacionadas a 

como transformar os aprendizados em hábitos e, principalmente, em como ter 

autocontrole. O autor cita que “às vezes parece que pessoas com um grande 
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autocontrole não estão esforçando – mas é porque elas passaram a fazer isso no 

automático”. 

Além do programa de treinamento, os colaboradores contam com livros 

didáticos escritos pelos grandes executivos que na prática servem como guias para 

transformar a força de vontade num hábito de vida para os trabalhadores. A Starbucks 

acredita que a força de vontade não é só uma habilidade e sim como um músculo que 

deve ser exercitado e que também fica cansado quando faz mais esforço, porém, uma 

vez que a força de vontade é exercitada, ela se torna mais poderosa e pode afetar 

tudo. Conforme os músculos da força de vontade se desenvolvem, os bons hábitos 

parecerem transbordar até mesmo para outras partes da vida.  

De acordo com Duhigg, por volta do ano de 2006, pesquisas sobre a força de 

vontade foram se tornando um assunto em alta nas publicações científicas e em 

artigos de jornal, e com isso o tema começou a transbordar para o mundo corporativo, 

e empresas como GAP e Wal-Mart descobriram que enfrentavam um problema em 

comum: por mais que os funcionários quisessem fazer um bom trabalho, muitos 

fracassavam, porque não tinham autodisciplina, ou seja, chegavam atrasados, 

brigavam com clientes mal-educados, distraíam-se ou até mesmo eram sugados 

dentro de dramas no local de trabalho, e com isso muitos solicitavam o desligamento 

da empresa. 

No ano de 2007, quando a Starbucks estava no auge de sua expansão, abrindo 

sete novas lojas por dia e contratando 1.500 funcionários por semana, a empresa 

sabia que necessitava se destacar no atendimento ao cliente, servir com excelência, 

e decidiu transformar a autodisciplina num hábito organizacional. 

O autor cita que a empresa utilizou como fundamento uma pesquisa realizada 

no ano de 1992, em que uma psicóloga britânica entrou em dois hospitais ortopédicos 

na Escócia e recrutou sessenta pacientes para fazer um experimento que tinha como 

objetivo explicar como alavancar a força de vontade de pessoas excepcionalmente 

resistentes a mudanças. A média de idade dos pacientes era acima de 60 anos, e 

muitos tinham a difícil missão de se recuperar de cirurgias no quadril ou joelho, por 

exemplo, o que era algo muito penoso. A cientista queria ver se era possível ajudar 

os pacientes a tomar as rédeas de sua força de vontade após as cirurgias, então 

decidiu dar à parte aos pacientes um folheto que detalhava seu cronograma de 

reabilitação, e no verso havia algumas páginas adicionais com espaços em branco e 

instruções para escrever as suas metas semanais: “Minhas metas para esta semana 
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são...” ou seja, ele deveria escrever exatamente o que iria fazer para evoluir na 

recuperação.  

Após 3 meses, descobriu uma diferença entre os dois grupos: os pacientes que 

tinham escrito planos em seus folhetos começavam a andar duas vezes mais rápido 

que os demais. Descobriu também que as páginas haviam sido preenchidas com 

planos específicos e detalhados sobre os aspectos mais mundanos da recuperação. 

Em um exemplo, um paciente escreveu detalhadamente que iria andar até o ponto de 

ônibus para encontrar sua esposa quando ela chegasse do trabalho, mesmo sabendo 

que lidaria com uma dor específica, e detalhava cada obstáculo com o qual poderia 

se deparar e achava uma solução com antecedência.  

“Os pacientes criaram hábitos de força de vontade para ajudá-los a superar 

pontos de inflexão dolorosa. Quando pensavam em desistir, os pacientes eram 

capazes de ignorar a dor, pois transformavam a autodisciplina em um hábito”, cita o 

autor (Figura 2). 

 

     Figura 2 - Os pacientes criaram hábitos de força de vontade 

 

Fonte: Duhigg (2012). 

 

Com isso, os executivos da Starbucks chegaram à conclusão do que seus 

funcionários realmente precisavam: instruções claras de como lidar com os seus 

pontos de inflexão. Por isso, a empresa desenvolveu novos materiais de treinamento 

que descreviam rotinas para os funcionários usarem quando enfrentassem momentos 

de turbulência. Esses manuais lhes ensinavam a reagir de forma específica, como um 

cliente gritando. Os gerentes começaram a praticar situações com os empregados 
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ensaiando com eles até que as reações se tornassem automáticas. A empresa 

identificou também recompensas específicas, como um cliente fazendo um elogio ou 

um elogio do próprio gestor, e com isso o colaborador tinha certeza de que estava 

realizando um trabalho bem feito, sendo exemplo de um bom atendimento e 

melhorando cada vez mais a imagem da empresa.  

O segundo passo (Figura 3) visando consolidar a ideia foi a criação de outro 

manual no qual o próprio funcionário iria fazer o exercício: “Quando um cliente está 

descontente, meu plano é...”. O sistema ganhou o nome de LATTE: ouvir o cliente 

(listen), reconhecer a reclamação (acknowledge), tomar uma atitude para resolver o 

problema (take action), agradecer (thank), e, por fim, explicar por que o problema 

aconteceu (explain). 

 

Figura 3 - O loop de hábito do método LATTE 

 

 

Fonte: Duhigg (2012). 

 

Em todo manual de treinamento há muitas páginas em branco nas quais os 

colaboradores anotam o plano que preveem e como vão superar os pontos de 

inflexão. Então praticam esses planos inúmeras vezes até se tornarem automáticos, 

e assim a força de vontade se torna um hábito, escolhendo certo comportamento de 

antemão e seguindo uma rotina quando um ponto de inflexão surge. Em resumo, 

podemos entender que com a metodologia apresentada o colaborador pode decidir 

com antecedência como irá agir em uma situação de contingência. 
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4.8 Pesquisa: Entendendo os colaboradores das companhias aéreas  

 

Foi aplicada uma pesquisa entre os funcionários dos aeroportos das 

companhias aéreas3 com o intuito de avaliar e entender o conhecimento e a 

preparação que eles têm a respeito do tema. 

O questionário foi efetuado mantendo-se total confidencialidade, tendo sido 

obtidas 39 respostas.  

As perguntas foram abertas, com o objetivo de os funcionários expressarem 

suas reais opiniões, podendo manifestar sentimentos que são intrínsecos. 

A seguir, nos Gráficos 2 a 17 são relatadas as evidências encontradas. 

 

Gráfico 2 - Faixa etária dos participantes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Do total dos 39 participantes, 6 pessoas estão na faixa etária entre 18 a 22 

anos, 19 pessoas encontram-se na faixa de 23 a 30 anos, representando o maior 

percentual, e 14 pessoas estão na faixa entre 31 a 40 anos. 

 

 

                                                 
3 Devido à confidencialidade envolvida no questionário, não serão fornecidos maiores detalhes do local 

aplicado. 

18 a 22 anos
15%

23 a 30 anos
49%

31 a 40 anos
36%
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1. Baseado no seu histórico na empresa, você recebeu treinamentos para saber lidar 

com situações de contingências diárias na sua atividade? 

 

Gráfico 3 - Treinamentos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Do total dos 39 participantes, a grande maioria, representando 33 funcionários 

(84% da amostra), informou que não tem treinamento para lidar com situações de 

contingência. Foi informado por 3 funcionários que existem treinamentos, mas para 

outros fins específicos, por exemplo, como atuar quando ocorrer uma queda de 

sistema, o que não condiz com nossos estudos. Ainda assim, 3 colaboradores 

apontaram que existem treinamentos oferecidos pelas companhias aéreas. 
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2. Em caso positivo da questão 1, qual é a periodicidade desses treinamentos? 

 

Gráfico 4 - Frequência dos treinamentos 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com base nas respostas analisadas dos três participantes que mencionaram 

receber treinamentos na questão anterior, verificamos que existem discrepâncias em 

relação aos prazos, o que nos permite avaliar que os funcionários podem estar 

comentando sobre treinamentos distintos aplicados nas companhias, portanto, algo 

que não é factível com o treinamento esperado sobre contingências. 92% dos 

participantes informaram que não há treinamentos. 
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3. Sabemos que é comum nos aeroportos passarmos por contingências diárias. 

Há algum procedimento/manual escrito sobre como proceder?  

 

Gráfico 5 - Procedimento/Manual 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Avaliando as respostas, é possível verificar também discrepâncias sobre os 

manuais/procedimentos utilizados pelas empresas. Alguns funcionários informam que 

existem manuais com informações de acomodações e refeições na contingência. 

Outros informam que existem manuais para gerenciamento de sistemas. De todas as 

respostas, 5 pessoas informaram existir os manuais e procedimentos para lidar com 

as situações, entretanto, não detalharam com mais dados se realmente esses 

manuais são os guias de referência para as ações diárias. 

 

  

13%

61%

10%

13%
3%

Sim Não existe

Sim, para acomodações e refeições Sim, para outros fins

Sim, para atendimento de clientes prejudicados



48 

 

4. No caso de contingências, como um voo cancelado sem qualquer previsão 

de um novo voo, o que é necessário fazer? 

 

Gráfico 6 - Frequência dos treinamentos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em virtude de as respostas terem amplas distorções, é notável que não existe 

um procedimento de como atuar em momentos de contingências. Os funcionários são 

movidos pela experiência, assim como a intuição do momento, o que os faz agir de 

forma distinta uns dos outros. 
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5. Você possui um “speech” pronto para comunicar aos passageiros sobre uma 

situação de contingência? 

 

Gráfico 7 - Speech de contingência 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De acordo com as respostas, entendemos que os speeches4 são criados pela 

experiência do colaborador, indicando subjetividade no momento. Analisamos que as 

respostas informadas como “Sim, para outros fins”, tratam-se de speech de embarque, 

quando ocorre um cancelamento ou atraso de voo, assim como a liberação de voucher 

para refeições, o que não se enquadra na necessidade de uma comunicação formal, 

padrão e construtiva para que ocorra a resolução dos problemas apresentados em 

momentos contingenciais inicialmente, buscando em primeiro momento manter o 

controle da situação. 

 

  

                                                 
4 Speech é a palavra utilizada para discursos, pronunciamentos, interlocuções de um ocorrido. 
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6. Em sua rotina diária, você se sente preparado para lidar com situações de 

conflito? 

 

Gráfico 8 - Preparado para contingência 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Pelas respostas, verifica-se que 46% dos funcionários sentem-se preparados 

para lidar com as situações de contingência, informando que se baseiam na vivência 

e na experiência em aeroportos. 

26% dos funcionários informam que talvez estejam preparados, o que pode ser 

caracterizado como uma resposta negativa, já que, se eles estão aptos para lidar com 

situações críticas, não estariam informando que, dependendo da situação, podem ou 

não estar preparados para enfrentá-la. 
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7. Qual é a maior dificuldade encontrada numa contingência que impacta o seu 

atendimento ao cliente? 

 

Gráfico 9 - Dificuldades da contingência 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

De acordo com todas as respostas, é evidente que muitas sensações de 

impacto tomam conta dos colaboradores. Sintomas como estresse acabam sendo 

gerados até mesmo pela ausência de informações para os clientes, assim como 

problemas de infraestrutura, como é o caso de falta de locais para acomodações do 

passageiro, o que acaba sendo um ponto de conflito. Isto demonstra a falta de 

processos e despreparo perante o tema. 
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8. Em uma situação de contingência, o que faz você ficar irritado e 

possivelmente revidar algo dito ou feito pelo cliente? 

 

Gráfico 10 - Motivos para irritação 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Essas respostas possuem como impacto a pergunta anterior, pois, como 

consequência da falta de informação e de processos claros e precisos, os passageiros 

não têm o atendimento adequado e esperado de acordo com suas reais necessidades 

em momentos de contingências. Desta forma, acabam revidando esse momento com 

atos de ofensas, provocando, assim, irritação por parte do colaborador, além da não 

resolução do conflito. 
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9. Conforme os procedimentos (oficiais ou estruturados por você), como você 

reage se um grupo de manifestantes começa a ofendê-lo diante do público? 

 

Gráfico 11 - Reações diante de ofensas em público 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme as respostas dos colaboradores, verificamos que existem diversas 

reações dos colaboradores que demonstram ser baseadas de acordo com a 

experiência e rotina de cada um. Ou seja, se porventura existisse um procedimento 

padrão ou algum tipo de treinamento, as atitudes seriam mais concentradas. 

A maioria das respostas demonstram que os colaboradores preferem evitar o 

conflito, o que é uma virtude e habilidade importante nesse momento. Entretanto, 

existem colaboradores que discutem na contingência, o que pode agravar ainda mais 

a situação. 

 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



54 

 

10. Você acredita que os treinamentos são suficientes e contribuem para sua 

rotina diária? 

 

Gráfico 12 - Treinamentos são suficientes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

As respostas enfatizam a falta de treinamento e demonstram que os cursos 

existentes, os quais não são voltados para o tema, não são suficientes para ajudar na 

rotina dos colaboradores. Portanto, cada ato para a resolução de um conflito é 

estritamente baseado na experiência de cada um, bem como em sua vivência diária. 

Ainda assim, a resposta de uma atitude está baseada no perfil de cada colaborador, 

o que não é ideal para as tratativas dos problemas da organização. 
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11. Quais sugestões você daria como contribuição para diminuir os impactos 

causados pelas contingências no dia a dia operacional? 

 

Gráfico 13 - Sugestões de melhorias 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Claramente o treinamento prevalece nas respostas das pesquisas, uma vez 

que ele se faz necessário para que as pessoas saibam assimilar uma situação de 

contingência e entendam como lidar e agir nesse caso. Organização e processos 

também são extremamente importantes para um plano de contingências. Contudo, 

um item relevante também apontado pelos colaboradores é a falta de comunicação 

clara. É essencial em um plano de contingências que as organizações transmitam as 

informações corretas e com agilidade. De acordo com os autores deste trabalho, a 

comunicação é um dos principais elementos que transmitem segurança na relação 

entre a empresa e os envolvidos em um momento crítico, portanto, a sua ausência 

demonstra a falta de planejamento. 
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12. Você acredita que a liderança está preparada para lidar com as pressões 

ocorridas nas contingências? 

 

Gráfico 14 - Liderança preparada 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quando os líderes são apontados pela equipe como não preparados, ou 

preparados em algumas situações específicas, fica evidente nessas respostas a falta 

de um plano de contingência das empresas, o qual deve ser iniciado o quanto antes, 

seja com base em treinamentos, seja com base na comunicação clara e concisa, mas 

o importante é que exista o planejamento. Uma liderança necessita saber como e para 

onde seguir, para que possa repassar as estratégias para sua equipe. Sem esses 

alinhamentos iniciais, enfatizamos o problema que hoje é tão evidente na rotina dos 

aeroportos. 
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13. O clima organizacional da base contribui com a forma de lidar com a 

contingência? 

 

Gráfico 15 - Clima organizacional 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O clima organizacional saudável, que preserva e estimula o bom 

relacionamento, gerador de negociações espontâneas, não é fruto de planos 

brilhantes e esporádicos, mas construído na convivência harmoniosa no dia a dia da 

empresa. Uma equipe unida e alinhada irá facilitar ao saber como seguir, ajudar e 

buscar apoio uns aos outros na resolução de conflitos. 
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14. Quais são os sentimentos mais frequentes na minha rotina de trabalho? 

  

Gráfico 16 - Sentimentos frequentes na rotina de trabalho 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Uma mescla de sentimentos com os quais nos deparamos de que, acima de 

tudo, os funcionários têm satisfação em suas atividades, mas que cansaço e estresse 

também são presentes em uma rotina em que muitos imprevistos acontecem. 
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15. Ao pensar em duas situações que me causam medo, duas que 

desencadeiam raiva, duas que trazem indignação e duas que geram tristeza, quais 

pensamentos e reações cada uma dessas situações me provoca? 

 

Gráfico 17 - Pensamentos e reações nas contingências 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Esta última questão traz uma mensagem extremamente importante, que deve 

ser compreendida pelos executivos das companhias aéreas. A falta de um plano de 

contingência faz com que as rotinas dos colaboradores sejam dominadas por 

situações de medo, raiva, estresse, desgaste emocional, entre outros sentimentos e 

percepções negativas que são enfrentadas. Os profissionais se manifestam como um 

pedido de ajuda, afinal, não é simples vivenciar uma situação de conflito sem saber 

como e o que fazer para agir corretamente. Trata-se de um alerta para as 

organizações, afinal, os sintomas são ruins, podem prejudicar a carreira de bons 

profissionais, assim como impactar a qualidade dos serviços perante os clientes e a 

imagem da organização.  
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  5 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Este estudo teve início pela percepção tão comum e relevante dos clientes em 

uma situação de contingência. Notamos que diariamente acontecem imprevistos nas 

rotinas das organizações, mas muito desses acabam tomando proporções maiores, 

por falta de agilidade e busca de rápidas soluções aos problemas vivenciados. 

Exemplos disso temos em noticiários, vídeos em redes sociais e todos os números 

elencados neste trabalho através dos órgãos de defesa do consumidor, com índices 

de reclamação altíssimos e custos extremamente elevados para as companhias 

aéreas diante das situações de contingências. 

Ainda assim, para enfatizar a importância desse problema, após a aplicação do 

questionário aos funcionários das companhias aéreas, fica perceptível o pedido de 

ajuda que fazem, uma vez que a falta de treinamentos, de speech, de planejamento e 

organização para lidar com tais situações é clara.  

Esse assunto é extremamente relevante, afinal, todos estão sendo 

prejudicados. Os funcionários, agindo de acordo com sua experiência, sem um destino 

correto, são enraizados por sentimentos de raiva e estresse constantes. Isso 

realmente é complicado, já que as empresas podem perder profissionais competentes 

e potenciais por conta de erros processuais e organizacionais. Os clientes acabam 

sendo prejudicados, com falta de respostas precisas, falta de agilidade na resolução 

de problemas, falta de comunicação clara, entre tantos outros pontos que somente 

destoam a relação devido à extrema insatisfação com o serviço prestado. Acima de 

tudo, quem mais perde são as organizações, com prejuízos financeiros por conta de 

processos e indenizações, perda de clientes devido à não fidelização e perda de 

funcionários por conta do clima negativo na relação de trabalho. A relação empresa, 

funcionários e clientes fica cada vez mais desgastada. As consequências podem se 

tornar cada vez mais graves, envolvendo perda de confiança dos clientes, 

funcionários, riscos de liquidez de caixa, com quedas de receitas e elevação de 

despesas, perda da diferenciação competitiva, riscos à imagem, entre outros pontos 

negativos.  

Desta forma, é importante que as empresas se conscientizem da importância 

do tema e iniciem um processo de planejamento para organizarem planos de 
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contingências nas rotinas dos aeroportos, preparando seus colaboradores para que 

saibam o que e como fazer em momentos turbulentos. 

A conscientização é fundamental para que os executivos consigam avaliar e 

dar a importância necessária ao tema. 

Como proposta de solução, elencamos algumas tarefas necessárias para a 

preparação e o fortalecimento das equipes que lidam nesse cenário. 

 

- Entender o profissional de destaque. Buscamos profissionais nas 

companhias aéreas que exercem a função de atendimento aos clientes e que 

sobressaem com êxito nas tratativas com os clientes, principalmente em situações 

que são desgastantes. A ideia de rastrear boas práticas é justamente para que elas 

sirvam como um alicerce para um futuro treinamento desses profissionais. Tais 

colaboradores são fundamentais para ajudar a organização a rever suas falhas, bem 

como projetar o futuro diante dos aprendizados adquiridos. 

Verificamos nos perfis que sobressaem que são pessoas que realmente agem 

conforme sua experiência vivenciada no trabalho, mas que, acima de tudo, têm 

empatia e presteza para lidar com cada caso como se fosse específico. Portanto, 

entender que um conflito pode existir a qualquer momento, mas que a importância em 

solucioná-lo com agilidade e clareza é fundamental para manter o relacionamento. 

Características como empatia, equilíbrio e disposição em ajudar ao próximo 

são quesitos relevantes para um profissional dessa área. 

 

- Reavaliação da descrição de cargos e futuras contratações. Sugere-se 

que as organizações repensem a descrição de cargo dos colaboradores, e que o perfil 

de contratação não seja apenas exclusivo de aptidões técnicas e competências 

operacionais, mas que existam habilidades emocionais e características como 

empatia, compaixão e resiliência para futuras contratações. 

Cury (2015) enfatiza a importância de trabalhar melhor a emoção e desenvolver 

as habilidades vitais da inteligência, evitando assim a ditadura do fenômeno ação-

reação ou bateu-levou. A gestão da emoção nos encoraja a nos preparar para lidar, 

prevenir ou minimizar as situações de conflitos. Sendo assim, é necessário aprender 

técnicas dessa gestão emocional, por meio de treinamentos que são complexos e 

efetivos e que não ocorrem apenas em tempos de bonança. Os treinamentos devem 

ser pensados em outras possibilidades, com diversas indagações que visam buscar 
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respostas para aquilo que não é simples, confrontando verdades e rompendo 

paradigmas. 

 

- Engajamento e alinhamento da liderança. Não houve distinção de cargos, 

portanto, líderes de aeroportos também responderam à pesquisa. Pelas respostas 

analisadas, a situação é preocupante, uma vez que os líderes também estão expostos 

a situações críticas e não sabem exatamente como proceder. Engajar a liderança e 

alinhar as estratégias são aspectos fundamentais para uma organização que busca 

alcançar seus objetivos. 

Ferreira (1997) menciona a necessidade de liderar fazendo os funcionários 

acompanharem os objetivos da organização, preparando pessoas dispostas para as 

transformações, eliminando resistências destrutivas e a cultura da acomodação. 

Contudo, é extremamente importante que a liderança esteja alinhada com o 

caminho e as estratégias organizacionais, sendo o papel do gestor tomar as rédeas 

da situação, buscando formas de minimizar os impactos vivenciados e traçar os 

caminhos para um novo recomeço.  

 Em uma liderança confiante e alinhada, com treinamentos concisos, as ações 

acabam se tornando padrão e mais claras. As pessoas saberão como agir e não 

deixarão o estresse e o medo prevalecerem nas situações encontradas.  

  

- Desenvolvimento de treinamento e capacitação aos colaboradores. 

Seguindo a proposta do Projeto Aplicativo, após a descrição de cargos voltada para 

um profissional com características emocionais, com ênfase ao atendimento ao 

próximo, é necessário aplicar treinamentos para que os colaboradores entendam cada 

qual o seu papel e saibam agir perante um momento de contingência. 

 De acordo com Azevedo (2015), em tempos de contingência, o treinamento se 

faz como insumo básico. A base desse treinamento não está apenas em deixar os 

funcionários em sala de aula com aplicação de teorias e acreditar que os problemas 

possam estar resolvidos. O treinamento é um programa constante, que deve estar 

interligado com as necessidades da empresa, assim como o comprometimento de 

toda a equipe. 

Para Fidelis e Banov (2007, p.86), “treinar significa qualificar, suprir carências 

profissionais, preparar a pessoa para desempenhar tarefas específicas do cargo que 
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ocupa (...)”. Conclui-se que treinamento é um processo que visa capacitar, reciclar e 

suprir carências profissionais.  

 Para Santos (1995, p. 81): 

A empresa que deseja o sucesso precisa criar ambientes para treinamento 
interno e externo e começar a educar seus funcionários. Se pararmos 
momentaneamente e pensarmos, chegaremos facilmente à conclusão que 
empresas bem-sucedidas são aquelas que investem maciçamente em 
treinamento. 

 

Sugere-se também que esses treinamentos sejam escritos em manuais e 

procedimentos que fiquem disponíveis para todos os visualizarem em qualquer 

momento. 

 

- A importância da comunicação. Como ponto importante e que também deve 

ser considerado para o desenvolvimento das organizações, entende-se que o cuidado 

com a comunicação é essencial para uma mensagem assertiva para os clientes e 

funcionários. Gerenciar a comunicação em tempos de crise se torna uma ferramenta 

altamente decisiva no planejamento, já que todos os esforços e investimentos sobre 

a imagem da organização podem ser afetados mediante episódios de crises 

contingenciais, em que todos os envolvidos necessitam de respostas rápidas e 

esclarecedoras. 

A comunicação deve ser um ponto de atenção, afinal, ser claro, conciso e 

transmitir as informações é fundamental. No momento de turbulência, a agilidade e 

capacidade de adaptação fazem parte do negócio e do sucesso para enfrentar o 

problema. Todo cuidado para que não ocorram simplificações e boatos são 

extremamente importantes 

A comunicação bem planejada contribui de forma positiva para dar respostas, 

alinha-se com a conduta da empresa, representa os valores e a forma como os 

executivos estão liderando a situação, assim como evita maiores prejuízos no 

desencadear das notícias imprecisas que os meios de comunicação podem veicular, 

em busca de matérias sensacionalistas. 

Para Rosenberg (2006), a comunicação não violenta está baseada em uma 

forma de comunicação e habilidades de linguagem. Mesmo em situações adversas e 

conflitantes, ainda assim, continuamos humanos, entregando-nos de coração. A 

comunicação não violenta visa nos ajudar a nos expressar e a ouvir as necessidades 

dos outros, promovendo respeito, atenção e empatia, conduzindo as respostas 
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conscientes e concisas através da compaixão, ao invés de respostas e reações 

automáticas e impulsivas, excluindo os padrões de defesa, recuo ou ataque diante de 

uma situação de pressão com julgamentos e críticas.  

Como princípio da compaixão, mesmo que do outro lado da relação a pessoa 

não esteja propícia a lidar com a situação de forma passiva, se mostrarmos de forma 

clara que nosso maior interesse está na busca de dar e receber com compaixão, 

conseguiremos extrair o melhor dos relacionamentos. Quando colocamos esse 

processo de comunicação em nossas interações, tornamos nosso estado compassivo 

naturalmente.  

Desta forma, nosso plano de solução consiste em algumas etapas e atividades 

a serem executadas que têm origem na conscientização dos executivos, passam por 

ajustes na preparação dos funcionários e finalizam com a comunicação e o tratamento 

adequado ao cliente. Entendemos que funcionários preparados e satisfeitos podem 

trazer melhores e maiores benefícios tanto às companhias aéreas quanto aos nossos 

passageiros (Figura 4). 

 

Figura 4 - Proposta de Solução 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

5.1 Análise de Viabilidade 

 

 Entendemos ser o nosso Projeto Aplicativo extremamente viável, a partir da 

conscientização do tema pelos executivos, da busca de profissionais que 

desenvolvem habilidades emocionais tão bem quanto suas competências técnicas, do 

engajamento de todos através de uma comunicação efetiva. O único custo a ser 
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aplicado nesse plano é com profissionais de Recursos Humanos para o 

desenvolvimento de um curso prático com a sinergia do operacional e emocional.  

 

5.1.1 Viabilidade Financeira 

  

 De acordo com a Catho (2018), a faixa salarial de um profissional de Recursos 

Humanos, com habilidades em gestão de equipe, recrutamento e seleção de 

funcionários, treinamento e desenvolvimento do time e ainda administração dos 

benefícios e salários irá variar conforme o tamanho das empresas. Segue o Gráfico 

18 com dados atualizados em setembro/2018: 

 

Gráfico 18 - Qual o salário? 

 
Fonte: Catho (2018). 

 

Conforme análise do grupo, acreditamos que um gerente e um coordenador de 

Recursos Humanos poderão preparar todo o material necessário para aplicar nas 

equipes. Os custos com salários serão de aproximadamente 360 mil reais por ano; 

acrescentando todos os encargos atrelados, o custo total anual com a nova equipe 

será de aproximadamente 720 mil reais.  

Em comparação com todo o prejuízo que hoje as companhias aéreas sofrem 

pelo tema - já estimados neste trabalho no item impactos financeiros nos resultados 
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empresariais, aproximadamente 175 milhões de reais no ano - e ainda assim com 

os riscos de imagem perante nossos clientes e funcionários bem como os impactos 

das sensações negativas causadas, verificamos que a proposta é extremamente 

factível, agregadora e irá maximizar novas relações com clientes.  

 

5.1.2 Viabilidade Operacional 

  

A viabilidade operacional deste Projeto é totalmente factível, uma vez que, para 

a aplicação dos treinamentos, eles podem ser realizados utilizando-se as 

dependências das empresas, com respectivos equipamentos e materiais que hoje as 

companhias aéreas já possuem. Portanto, não exige nenhuma necessidade 

operacional distinta. 

 

5.1.3 Viabilidade Estratégica 

 

Visando ao bom atendimento aos clientes, assim como obter funcionários mais 

qualificados, preparados e felizes em seus postos de trabalho, entende-se que este 

Projeto está alinhado e contribui com os objetivos estratégicos da organização. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Conforme os dados expostos neste estudo, entendemos que é extremamente 

importante a conscientização dos executivos das companhias aéreas em situações 

de contingências, uma vez que a péssima condução do tema não somente afeta os 

clientes como também os colaboradores e, consequentemente, as empresas. 

  Não basta apenas admitir que esses acontecimentos fazem parte da rotina dos 

aeroportos, é necessário ter um olhar mais cuidadoso em como os clientes são 

atendidos, como os colaboradores absorvem cada situação e todo o prejuízo em 

torno.  

Está claro que faltam treinamento, comunicação, planejamento e organização 

para saber lidar com tais momentos, assim como é evidente que os funcionários 

sinalizam esse drama e vivem momentos críticos de estresse. Para enfatizar e facilitar 

o propósito, é evidente que os custos para a preparação dos funcionários para as 

situações de contingências serão irrelevantes em comparação aos valores 

exorbitantes que as companhias aéreas desembolsam com causas jurídicas 

relacionadas aos problemas ocasionados. 

 Ainda assim, as empresas devem estar atentas a que é preciso oferecer 

qualidade contínua em todos os seus processos, principalmente no que diz respeito à 

qualidade do atendimento ao cliente. Dificilmente um cliente que foi maltratado voltará 

a prestigiar a empresa, sendo que clientes insatisfeitos irão rapidamente buscar novas 

oportunidades com a concorrência, além de fazerem a propaganda “boca a boca” no 

sentido negativo. O bom atendimento é responsabilidade de todos, porém, o 

colaborador, no contato direto com o cliente, é o principal responsável pelo sucesso 

do atendimento, por isso, é necessário dar condições para que a atitude receptiva, o 

interesse de atender bem o consumidor, seja exercida, isto é, a empresa deve oferecer 

treinamentos para o desenvolvimento e comportamento dos funcionários, além de 

habilidades e conhecimentos. 

 E nesse ambiente cada vez mais competitivo e globalizado, a empresa deve se 

destacar no quesito atendimento com qualidade em momentos de contingência aérea 

e entender que o preparo dos colaboradores vai fazer toda a diferença, tendo como 

recompensas o sucesso e a fidelização dos seus clientes.  
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