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1. RESUMO EXECUTIVO 

Em um cenário como vive o Brasil nos dias atuais, com a crescente 

evolução tecnológica, evolução social e econômica, tem-se pessoas cada vez 

mais exigentes quanto à qualidade dos serviços que lhes são prestados, dos 

produtos oferecidos e da forma como se sentem tratados. Com aparelhos 

smartphones que permitem conexão imediata à rede de dados mundial, as 

pessoas podem consultar e comparar as diferentes características de um 

determinado produto ou serviço, tais como melhor custo, uma condição 

geral  mais atrativa, numa especificação, design, entre outras coisas, que lhes 

pareça mais agradável no exato momento que tomam uma decisão de compra. 

O setor aéreo vê-se regido por regras de elevada rigidez já que visam, 

essencialmente, a segurança das pessoas que utilizam tal meio de transporte, a 

segurança das fronteiras e o atendimento às leis locais. Além disso, boa parte 

da infraestrutura usada por esse setor é terceirizada e compartilhada, portanto, 

seu controle foge às companhias prestadoras de serviço, apesar de dela 

dependerem. 

Soma-se ainda o fato de que o transporte aéreo de passageiros é 

atividade de alta criticidade e também de altos custos envolvidos no seu 

desenvolvimento, não podendo o fator financeiro ser ignorado, principalmente na 

realidade brasileira em que o custo operacional é em grande parte indexado ao 

dólar norte americano, a exigir das empresas que pretendam se manter vivas e 

rentáveis um esforço de aperfeiçoamento e melhor aproveitamento constante de 

recursos. 

Tem-se então o serviço de transporte aéreo de passageiros cada vez 

mais exigentes, com mais e mais poder de comparação e julgamento 

instantâneos, operado por empresas que devem seguir regras de mutação lenta 

ou nula e utilizam infraestrutura terceirizada, onde pouca influência exercem. 

Como prestar um serviço que atenda tais normas e regulamentos e ao mesmo 

tempo atinja e supere as expectativas desses clientes? Quais os principais 
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pontos que esses clientes avaliam para sua tomada de decisão na escolha da 

companhia que as levará aonde querem ir? 

Para buscar uma resposta a tais perguntas faz-se necessário imergir 

nas etapas de interação dos passageiros com as companhias aéreas, mesmo 

antes de se tornarem efetivamente clientes, ou seja, antes de adquirirem um 

produto ou contratarem um serviço. Define-se por jornada a conjunção das 

diversas etapas com as quais um cliente interage no serviço de transporte aéreo 

de passageiro, desde a compra da passagem até o momento denominado de 

pós-viagem. Entende-se que para o aperfeiçoamento na prestação de tal 

serviço, identificar os atributos e características considerados relevantes para a 

tomada de decisão é indispensável. 

Diante disso, é necessário que se promova adequado levantamento 

e mapeamento da condição atual dos serviços, das preferências, dificuldades e 

expectativas dos clientes para que, ao final, existam elementos capazes de 

indicar potenciais sugestões de aperfeiçoamento para as atividades de uma 

companhia aérea. Daí a relevância da pesquisa científica realizada na 

identificação e estudo de metodologias que propõem formas de 

abordagem, análise e soluções sobre o tema, cujo diálogo e 

complementariedade permitirão demonstrar os fundamentos deste trabalho. 

Surge então a principal pergunta que se deseja responder, isto é, a 

pergunta problema que será foco deste trabalho – Como promover experiências 

positivas em toda a jornada de clientes de serviços de transportes da Passaredo, 

de forma a melhorar a satisfação dos clientes na empresa? O foco principal será 

avaliar quais problemas são mais comuns, quais dificuldades farão com que os 

clientes sofram durante sua jornada, o que esses clientes desejam e como 

poderiam ser surpreendidos em suas expectativas e, em posse dessas 

informações, verificar se há margem para implementação de ações que 

possibilitem melhora significativa na experiência desses clientes ao utilizar os 

serviços da Passaredo Linhas Aéreas. 
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Este trabalho terá como objetivo geral desenvolver um estudo de 

caso, mapeando a jornada do cliente na empresa Passaredo e sugerindo ações 

pontuais que elevem a percepção de valor na experiência dos passageiros. Essa 

empresa foi escolhida pois um dos autores atuava na mesma no período de 

elaboração deste trabalho, possibilitando assim um acesso simplificado às suas 

informações de processos e políticas. 

Mais especificamente, esta obra terá como foco identificar 

ferramentas que auxiliem no mapeamento dos principais pontos de geração de 

valor na experiência do cliente e na análise dessas informações, identificar os 

processos da Passaredo atrelados à jornada dos seus clientes, em seguida 

avaliar quais seriam os gaps desses processos frente a um modelo de sucesso 

amplamente reconhecido e, por fim, avaliar possíveis ações que podem ser 

implementadas para trazer impacto positivo na experiência dos clientes em suas 

jornadas, estimando um cronograma e orçamento para implantação. 

Esta dissertação é apresentada em sete capítulos, dentre os quais 

estão os capítulos dois e três que tratam, respectivamente, das bases 

conceituais relacionadas à busca de estratégias de marketing e de 

convencimento do cliente, e da identificação e análise do benchmarking 

desenvolvido pelas empresas adotadas como referência neste projeto. Já nos 

capítulos cinco e seis o trabalho é dedicado à análise concreta da realidade da 

empresa Passaredo, com o objetivo de encontrar potenciais ações que possam 

de aperfeiçoar a atividade, especialmente no que se refere à melhoria no 

atendimento de seus consumidores e na percepção destes quanto ao valor 

implementado, definindo as prioridades  de execução e informando dados para 

a sua implementação. 

2. BASES CONCEITUAIS 

Tem-se hoje em dia mercados altamente competitivos e globalizados, 

exigindo mais e mais que as empresas invistam e se armem de ferramentas 

tecnológicas para captar, analisar e acompanhar a velocidade das informações 

oriundas das mais diferentes fontes e formatos. Com clientes cada vez mais 
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exigentes por um serviço que lhes seja simples, prazeroso, rápido e com preço 

acessível, a menor insatisfação em qualquer etapa da sua jornada nos serviços 

adquiridos pode acarretar a busca pela substituição dos mesmos em momentos 

futuros. 

A garantia de uma boa experiência do cliente em todos os contatos 

com empresa, desde a compra do produto até o pós-venda, assim como a sua 

importância para o sucesso dos negócios, são temas abordados por diversos 

profissionais do ramo em publicações de referência.  

No intuito de aprofundar o conhecimento neste sentido, serão 

apresentados conceitos e seus impactos para as organizações. 

2.1. Marketing e a vantagem competitiva 

Para Darroch (2004), o novo conceito de marketing vai além da 

simples troca, abordando-o como uma função organizacional com processos 

para criação, comunicação e entrega de valor para os clientes, buscando 

constantemente administrar os relacionamentos com todos de forma a beneficiar 

a organização e seus stakeholders. Ou seja, além de prestar um bom 

atendimento, existe a preocupação de manter relacionamentos duradouros com 

seus clientes e, por se tratar de uma função organizacional, deve estar presente 

em todos os departamentos da empresa, sendo a geração de valor o foco de 

todos. Além disso, este novo conceito de marketing exige que as empresas 

saibam lidar com diversos públicos de interesse, além dos clientes, tais como: 

fornecedores, revendedores, órgãos do governo e os funcionários. Diante deste 

contexto, o planejamento do marketing para obter uma vantagem competitiva 

torna-se mais abrangente e complexo. 

De acordo com Michael Porter (1989), é muito importante que a 

empresa invista em um Sistema de Informações de Marketing (SIM) para efetuar 

o processo de planejamento de marketing e, consequentemente, obter uma 

vantagem competitiva para a organização.  
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Planejar as ações de marketing é fundamental para empresa, pois é 

a partir daí que as lideranças das organizações devem tomar decisões mais 

assertivas, sobre qual caminho seguir e/ou como realizar o melhor investimento 

de seus recursos. O planejamento de marketing pode ser considerado, segundo 

Campomar (1982, p. 2) “como um instrumento poderoso para aumentar a 

velocidade e a capacidade de reação das organizações aos estímulos 

provenientes do ambiente externo, quer sejam representados por ameaças ou 

por oportunidades”. De acordo com (WESTWOOD, 1996 e BANGS JR, 1999), o 

plano de marketing deve ser executado como uma das principais partes do 

planejamento geral da organização, pois este plano corporativo norteia a 

estratégia da empresa para mantê-la totalmente concentrada em alcançar bons 

resultados e ultrapassar as metas estabelecidas. Todavia, o marketing vai muito 

além de todas essas conclusões, pois colocar em prática essas ações não se 

resume apenas em encontrar a melhor maneira de vender o serviço ou produto, 

mas sim de procurar entender as necessidades do cliente e adequá-las de forma 

que desperte o desejo das pessoas em comprar determinado produto. 

Ainda sobre este aspecto, para Kotler e Keller (2012), o objetivo do 

marketing é perceber o que realmente agrada e atende as necessidades dos 

clientes, pois a partir dessa descoberta, adaptação e conquista, o produto 

passará a vender-se sozinho. Em um paralelo com o setor da aviação, para as 

empresas aéreas melhorarem a qualidade dos serviços prestados a seus 

clientes, elas devem conhecer profundamente as suas necessidades, desejos e 

perfil de cada cliente atual e potencial para, a partir isso, confeccionarem um 

bom plano de marketing, elaborando ações para captar e manter novos usuários 

dos seus serviços e fidelizar aqueles que já os conhecem e os usam.  

Devido à essas peculiaridades do setor de serviços, Kotler e 

Armstrong (2007) afirmam que existem três tipos de marketing de serviços: 

marketing interno, marketing externo e marketing interativo. Esses três formatos 

de marketing ilustram a necessidade de haver um diferencial, que mostra a 

preocupação da empresa não só com a maneira que seus serviços são 

divulgados, mas também com a interação entre a organização e o cliente, além 
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da interação de seus colaboradores com os clientes, oferecendo um ambiente 

interno favorável e motivador. 

Quadro 1: Composto do Marketing de Serviços 

Áreas de Marketing Descrição 

Marketing Interno Processo de treinamento dos funcionários para 
que eles atendam bem ao cliente. 

Marketing Externo Processo de preparo, determinação de preço, 
distribuição de um serviço ao cliente. 

Marketing Interativo Descreve a habilidade dos funcionários em 
servir ao cliente. 

 
Fonte: Adaptado de Kotler e Keller (2012, p.391) 

O Quadro 01 demonstra a maneira exata sobre como os três de tipos 

de marketing de serviços devem ser praticados dentro da organização, tornando-

se um processo efetivo. Não terá o mesmo efeito caso a empresa dê atenção 

para apenas uma dessas áreas, pois elas devem ser praticadas sempre em 

conjunto, de forma que estes processos alcancem os clientes, os funcionários e 

a empresa como um todo, fazendo com que todos os envolvidos estejam 

alinhados ao objetivo. 

 Para que essas estratégias de marketing sejam efetivas dentro da 

organização, é necessário que elas estejam alinhadas aos objetivos da empresa, 

ou seja, conceitos como missão, visão e valores precisam estar em harmonia. 

Faz-se necessário um planejamento estratégico de marketing, para que as 

estratégias citadas ocorram de forma idônea dentro da organização.  

Segundo Hooley et.al (2011, p.23) “O planejamento estratégico e o 

planejamento estratégico de marketing compartilham muitas atividades, embora 

o planejamento estratégico seja mais amplo e cubra todas as atividades da 

empresa. Uma orientação voltada ao marketing precisa permear a organização 

como um todo, mas o plano estratégico de marketing é apenas um de vários 

planos funcionais que alimentam o plano estratégico geral da empresa. No 

entanto, a administração de marketing, com sua responsabilidade específica de 
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gerenciar a interface entre a organização e seu ambiente, tem um papel cada 

vez mais importante ao desenvolvimento da estratégia geral.” 

Outra estratégia que também pode contribuir e trazer vantagem 

competitiva para a organização é a segmentação de mercado. Segundo (Hooley, 

Piercy, Nicoulaud, 2011, p. 148), a segmentação de mercado se constitui “[...] 

como a forma como os profissionais de marketing podem dividir o mercado em 

grupos de clientes semelhantes quando existem diferenças entre esses grupos”.  

Eles ainda relatam que a empresa pode tornar os seus serviços mais específicos, 

criando nichos de mercado em que ela possa liderar a concorrência ou até 

mesmo ser exclusiva em determinado serviço. Outra forma de se manter em 

períodos difíceis é aproveitar os segmentos poucos explorados ou em fase de 

crescimento, enquanto o setor de uma forma geral atravessa um período de 

declínio.  

Entre todas as estratégias de marketing utilizadas no setor de 

Serviços, uma bem conhecida é a utilização do mix de marketing. Kotler e Keller 

(2012), atualizaram o pensamento de McCarthy com relação aos 4P´s de 

marketing (Produto, Preço, Praça e Promoção) para outro formato que inclui 

Pessoas, Processos, Programas e Performance, sendo representados da 

seguinte forma: 

• Pessoas: Representados pelos funcionários e clientes; 

• Processos: Refletem as atividades e procedimentos da 

empresa para a realização do marketing; 

• Programas: Práticas realizadas pela empresa para seus 

consumidores; 

• Performance: Indicadores de resultados medindo o 

desempenho da empresa.  

Mesmo com tantas estratégias de marketing disponíveis para o setor 

de Serviços, para que todo o processo seja eficiente, a empresa, após a 

implementação das estratégias, precisa monitorá-las constantemente para 

garantir a eficácia das ações, pois as mudanças no setor ocorrem a todo 
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momento e as estratégias precisam ser revisadas de acordo com as variáveis 

observadas. Portanto, para que essas estratégias gerem uma vantagem 

competitiva – definida por Lovelock e Wright (2001, p. 189) como “uma posição 

no mercado que não pode ser roubada ou minimizada pelos concorrentes 

durante um período relativamente longo” – a empresa deverá estar sempre 

atenta às necessidades de seus clientes, além de observar constantemente o 

cenário ao seu redor.  

2.2. A jornada do cliente e a construção de experiências positivas para 

os clientes 

Nos dias atuais, quando o cliente define a aquisição de um produto ou 

serviço, cada vez mais compara os tipos existentes no mercado buscando qual 

entre eles está mais próximo da sua expectativa. Visitar sites com aglomeração 

de experiências dos clientes e perguntar a colegas e amigos sobre a sensação, 

o atendimento e/ou experiência que tiveram são condutas que mostram o poder 

de influência da rede de contatos e do relacionamento interpessoal na tomada 

de decisão individual possuem papel fundamental.  

Cada produto possui uma individualidade em seu conceito, design ou 

até mesmo um detalhe que o torna preferencial. No Brasil, era praticamente 

impossível pensar nisso antes de 1990. A abertura econômica nos proporcionou 

mais de uma opção de um mesmo produto e os serviços aprimoraram muito a 

experiência do cliente. No mesmo sentido, a era digital evoluiu tanto a forma de 

o cliente se comportar quanto o modo de fornecimento do produto ou serviço. 

Segundo Paul Selden (1998), o atendimento do cliente tem um papel 

importante para a empresa ser capaz de gerar receita. Em outras palavras, o 

suporte pré e pós-venda do produto é fundamental para o cliente ter a sensação 

de acolhimento e perceber o valor agregado, não somente o preço. 

Cada cliente irá guardar suas experiências de uma forma diferente. 

Existem aqueles que preferem resolver suas dúvidas e/ou expectativas através 

das URAs ou IVR (Interactive Voice Response) em que não há o contato humano 
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no primeiro momento, ou por uso AIs (Robôs com Inteligência Artificial) onde 

humano é só o cliente. O atendimento humano é um diferencial que pode prover 

uma melhor experiência, desde que as equipes tenham um treinamento 

adequado e alinhado com a filosofia e mensagem que a empresa queira 

transmitir aos seus clientes. 

Quando se fala em experiência positiva, atualmente, há dois pontos 

principais. A entrega de um serviço ou produto conforme a definição e escolha 

do cliente e a constante vigia da experiência percebida, utilizando-se de diversos 

canais, como pesquisas de avaliação e satisfação e feedbacks, para que o 

prestador possa constantemente avaliar e aprimorar seus meios de 

comunicação com o cliente e manter a padronização constante do serviço.  

Em tempos cada vez mais acirrados de competição, o mercado e a 

academia sugerem a mesma saída para as empresas: aproximar-se dos clientes 

(KOTLER, 2009).  

Desta forma, Osborne e Ballantyne (2012) sugerem o “Customer 

Centric Marketing” como o conceito mais adequado para endereçar o tema da 

centralidade do cliente na gestão. Para os autores, uma organização alinhada 

com o Customer Centric conseguiria organizar sua estrutura de pessoal e de 

informações para entender aquilo que o cliente valorizara e, ao mesmo, sempre 

encontrar melhores formas de atendê-lo. 

A mudança na maneira de se organizar e de conceber valor seria 

função do amadurecimento da organização, um processo contínuo de interagir 

com o cliente, conhecer sobre ele e melhorar a proposta de valor e a operação 

(TULI et al, 2007). Ainda, a mudança de cultura necessária para essa abordagem 

possuiria mais chances de sucesso se encarada como uma inovação 

organizacional, e não como inovação em produtos e serviços (PARSONS, 1991).  

Tseng e Piller (2003) tratam o tema sob a nomeação de Customer 

Centric Organization”, sugerindo que o termo “marketing” tornaria a iniciativa 

vinculada apenas à área. Para os autores o ponto chave do conceito seria 
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viabilizar a customização em massa (KUMAR, 2007), dentro do grande tema 

“Supply Chain Management”, conforme concebem Naslumb e Williamson (1999). 

A visão do tema é definida da seguinte forma:  

Em essência, a atuação de uma empresa no paradigma “customer 

centric” não é limitada apenas a produzir produtos. Essa atuação também se 

aplica às capacidades de atendimento que sejam detectadas na empresa, às 

necessidades dos consumidores e a proativamente satisfazê-las, e 

ainda,  posicionar estrategicamente as potencialidades da empresa em torno 

das possíveis demandas futuras dos consumidores. (TSENG; PILLER, 2003, 

p.18) 

Entendendo a necessidade da centralidade do cliente através de um 

processo de maturação organizacional, os autores sugerem um ciclo de 

aprendizagem para as empresas. 

Figura 1: Ciclo de aprendizagem “Customer Centric” 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2020) 
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Day et al. (2006) aborda o tema apontando as quatro barreiras para o 

seu avanço e as quatro formas de superação das mesmas. Os temas 

complicadores seriam: cultura (enquanto comportamento receptivo à mudança), 

estrutura (na forma da idealização das áreas e cargos para atender aos clientes), 

métricas de gestão (enquanto mensurações em pontos de percepção de valor 

do cliente) e processos (atividades fundamentais das áreas e formas de aprender 

com o cliente e melhor servi-lo). Os autores sugerem como forma de superação 

destas barreiras:  

• Comprometimento da liderança: reflexo de relacionamentos 

diretos entre gestores e clientes;  

• Realinhamento organizacional: reorganizar a estrutura vertical 

das áreas em estruturas horizontalizadas, feitas para atender 

determinados padrões de clientes;  

• Sistemas e processos de suporte: envio de informações para 

uma base de dados central, disponível a todas as áreas que 

possuam inteligência analítica própria;  

• Reavaliação das métricas empregadas e processo de 

aprendizado contínuo: adoção de critérios de performance 

organizacional ligados ao cliente. 

Para medir o sucesso dessa estratégia “Customer Centric” é possível 

utilizar, entre tantas, duas métricas mais importantes que podem ajudar a 

organização na observação da centralidade no cliente. São elas: 

(i) Taxa de Churn: Serve para medir a taxa de retenção, entendendo tanto 

por que as pessoas deixam de ser clientes quanto por que elas se mantêm 

clientes. Para calcular tal taxa deve-se utilizar o número de clientes que 

deixaram a empresa nos últimos 12 meses e dividir pelo número médio 

do total de clientes durante o mesmo período. 

(ii) Customer Lifetime Value (CLV): Essa métrica mostra os lucros da 

organização gerados por cada cliente. Ela ajuda a entender por que faz 

sentido investir na manutenção dos clientes e também a observar o 

comportamento dos consumidores, além de segmentá-los. Calcula-se 
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multiplicando o valor do ticket médio pelo tempo de retenção do cliente, 

ou ainda, multiplicando o ticket médio dos pedidos de compra pela taxa 

de repetição da compra. 

(iii) NPS (Net Promoter Score): Essa métrica serve para saber o quão 

satisfeito o cliente está com o serviço ou produto. Ela é realizada através 

da pergunta aos clientes: “De 0 a 10, qual a probabilidade de você 

recomendar o nosso produto para seus amigos e colegas?”. Com a 

resposta, os clientes são classificados em três grupos: 

 

• Promotores: Os clientes que respondem entre 9 e 10 

• Neutros: São os clientes que deram de 7 a 8 

• Detratores: São os que indicam de 0 a 6 a probabilidade de 

recomendar a marca. 

O NPS é calculado subtraindo-se a porcentagem de clientes 

detratores da porcentagem de clientes promotores, e um valor de NPS 

considerado bom deve estar entre 80% e 100%. 

Seguem abaixo os principais benefícios de uma estratégia Customer 

Centric: 

• Corte de gastos com a aquisição de novos clientes; 

• Diferencial de mercado; 

• Aumento de retenção de clientes; 

• Maior possibilidade upsell; 

• Clientes promotores da marca (o NPS – Net Promoter Score 

pode ajudar)  

Em resumo, a centralização no cliente não é apenas oferecer um 

ótimo serviço, significa oferecer também uma ótima experiência em termos de 

produto, desde a fase de compra até a fase final no processo de pós-compra, 

sendo o cliente tratado sempre como o núcleo do negócio, estando sempre em 

primeiro plano de importância. 
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Figura 2: A estratégia do Customer Centric 

Fonte: Teixeira, Rafael (2017) 

As estratégias e técnicas mencionadas reforçam o entendimento e a 

importância da entrega de uma jornada que proporcione boa experiência ao 

cliente, fator chave para o sucesso das organizações. O entendimento das 

preferências, a customização de ofertas e serviços e o uso dessas informações 

em todos os pontos de contato com o consumidor são atitudes fundamentais 

para uma gestão voltada ao cliente. A correta mensuração do impacto que essas 

ações proporcionam sobre a satisfação geral do cliente também deve ser um 

ponto prioritário para esse tipo de gestão, pois auxilia na tomada de decisões de 

melhoria. Como um dos maiores ganhos de uma jornada positiva temos a 

fidelização, que não só garante aquele cliente como promotor, mas também 

garante a recorrência, em uma relação de confiança onde ambos lados se 

beneficiam. 

2.3. A proposta de valor e sua influência na retenção e atração de 

clientes 

Buscar compreender as circunstâncias que levam os consumidores a 

procurarem determinado serviço, suas reais motivações, bem como saber se as 

entregas atendem, de fato, às suas expectativas, normalmente não é uma tarefa 
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fácil. Para isso, os indicadores podem ajudar, e uma metodologia eficiente para 

o alcance dessas informações é a JTBD - Job to be done (trabalho a ser feito). 

O JTBD do cliente pode ser definido como uma tarefa ou uma 

atividade que ele precisa realizar, o objetivo final a ser alcançado. O termo se 

tornou popular com o artigo “Finding the right job for your product” de 2007 do 

professor Clayton Christensen e coautores (SILVERSTEN; SAMUEL; 

DECARLO, 2009). Silversten et al. (2012) relatam que, assim como a Lógica 

Dominante do Serviço, o poder do conceito e técnica “job to be done” é o ajuste 

do foco, pois essa metodologia auxilia a encontrar soluções para os reais 

problemas do cliente. Por exemplo, ao comprar um cortador de grama o objetivo 

do cliente é deixar a grama aparada. Porém, se a empresa de cortadores de 

grama examina esse propósito maior, pode optar por desenvolver uma semente 

de grama geneticamente modificada e que não precise ser aparada 

(SILVERSTEN; SAMUEL; DECARLO, 2009).  

A metodologia JTBD é uma forma de materializar esforços, 

assumindo não somente a cocriação de valor, mas também colocando como 

ponto central no desenvolvimento de uma proposta de valor a identificação dos 

problemas críticos enfrentados pelos clientes, visando a busca de soluções 

conjuntas para atender as demandas em um mercado (LUSCH; VARGO, 2014). 

Portanto, essa metodologia permite entender a fundo quais são realmente os 

problemas que o cliente quer resolver e identificar onde estão as maiores 

oportunidades de ação para as organizações fornecedoras, aumentando o 

potencial de criação de valor. Podemos observar então uma relação entre o 

processo demonstrado no mapa de valor do job de um cliente, formado por 

etapas e os resultados esperados para cada uma delas, com o processo de valor 

do cliente, que ocorre durante o uso da oferta no contexto do cliente. Desta 

forma, auxiliando na resolução do JTBD do cliente de uma forma superior, a 

criação de valor também será potencializada. A figura abaixo, adaptada do 

trabalho de Grönroos e Voima (2013), incorpora este ponto de vista. 
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Figura 3: Esferas de criação de valor 

Fonte: Adaptado de Grönroos e Voima (2013, p.136) 

Cada produto é desenvolvido por segmentação de mercado com o 

objetivo principal de agregar o maior valor unitário e de satisfação do cliente. 

Segundo Las Casas (2011, p. 355) o preço é o único composto de marketing que 

gera receita, os demais itens são custos. Segundo KOTLER, (2000, p.79) 

“Qualidade total é a chave para a criação de valor e satisfação de clientes. A 

qualidade total é obrigação de todos, assim como marketing é obrigação de 

todos.” No mesmo sentido a retenção de clientes consiste em fidelização à marca 

e/ou produto. 

Os grupos de compradores, de acordo com KOTLER, (2000, p.79), 

estão divididos em:  

• Fiéis convictos: aqueles consumidores que compram sempre a 

mesma marca.  

• Fiéis divididos: consumidores que são fiéis a duas ou três 

marcas.  

• Infiéis: consumidores que não são fiéis a nenhuma marca. 

Para a retenção é preciso entender quem é o cliente, se ele já 

comprou com a empresa, se faz compra programada, se compra por 

relacionamento comercial, se olha apenas preço, mesmo que a qualidade do 

serviço não seja a melhor oferecida no mercado, e em paralelo traçar a 

segmentação da operação dentro do nicho de mercado. 
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Nesse contexto, surgem diversos programas de fidelidade que atuam 

não só na retenção, como também na atração de clientes já que conseguem 

gerar valor diferenciado aos seus associados por meio de recompensas e 

reconhecimento pela fidelização. Além da função óbvia dos programas de 

fidelidade, outro ativo importante dessas estruturas é nutrir a área de marketing 

de informações relevantes sobre comportamentos e preferencias dos clientes, 

que serão determinantes para traçar a estratégia de posicionamento da marca e 

ainda gerar insights para criação de novos produtos. 

Existem ainda, segundo KOTLER, (2000, p.186), algumas influências 

que levam o cliente a escolher determinado produto ou serviço:  

• Grupos de Aspiração: aos quais o cliente quer pertencer um 

dia; 

• Grupo Familiar: aquele com a referência primária mais 

importante para o indivíduo; 

• Ou simplesmente um líder de opinião, capaz de realizar uma 

divulgação informal com conselhos ou informações sobre o 

produto que acabam convencendo o cliente na aquisição do 

produto e/ou serviço. Esta liderança é encontrada em todos os 

estratos sociais.  

Cabe aos profissionais de marketing alcançar estes líderes 

reconhecendo suas características comportamentais e direcionar as mensagens 

do produto e/ou serviço a eles. 

Segundo Phillip Kotler “Valor é o que o cliente recebe em troca daquilo 

que dá. Alguns consumidores consideram todos os benefícios que recebem 

assim como todos os componentes de sacrifício (dinheiro, tempo, esforço)”. 

Existem diversos modelos de mapeamento dos valores percebidos pelo cliente, 

dentre eles o Mapa da Proposta de Valor ou Value Proposition Canvas, criado 

por Alexander Osterwalder, que será detalhado a seguir. 



17 

 

Nota-se então, que, se para obter vantagem competitiva em produtos, 

o fator preponderante é tecnologia, isto depende fundamentalmente de grandes 

investimentos. Em serviços, a situação é muito diferente; o capital já não é o fator 

preponderante, mas sim “sistemas gerenciais” e “gente”. Em serviços, o “ser 

humano” é o que faz a grande diferença. E é justamente aqui que aparece a 

vantagem competitiva! A favor do Brasil há o fato de que o povo brasileiro é 

considerado um dos mais hospitaleiros do mundo (se não for o mais!). 

(ALMEIDA, 1995, p. 50) 

Todavia, como as características do povo brasileiro, “fazem com que 

o Brasil, em qualidade de serviços - onde a interação humana é uma premissa 

fundamental – tenha uma extraordinária vantagem competitiva” (ALMEIDA, 

1995, p. 51), a empresa que não se adaptar tenderá à não ser competitiva no 

mercado. “À medida que o mercado fique cada vez mais competitivo, e o cliente 

cada vez mais consciente, maior será a pressão por um produto com qualidade 

a um menor preço”. (ALMEIDA, 1995, p.77). 

Um modelo de negócios pode ser descrito da melhor forma ao ser 

subdividido em nove componentes: 

• Segmento de Clientes 

• Proposta de Valor 

• Canais 

• Relacionamento com Clientes 

• Fluxo de Receitas 

• Recursos Principais 

• Atividades-Chave 

• Parcerias Principais 

• Estrutura de Custos 
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Figura 4: Canvas do Modelo de Negócio 

Fonte: Osterwalder, Pigneur (2011, p.18) 

Juntos abrangem as quatro áreas de um negócio: clientes, oferta, 

infraestrutura e viabilidade financeira. Apresentado desse modo, mostra a lógica 

de como uma organização pretende gerara valor (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2011). 

2.3.1. O Mapa da Proposta de Valor 

O Mapa da Proposta de Valor – MPV – é uma ferramenta 

complementar ao Canvas do Modelo de Negócio com foco especificamente na 

criação de valor que permite mapear e entender as necessidades do cliente, 

como solucionam seus problemas, executam suas tarefas, o que valorizam e 

seus receios. Usa-se esse mapa na busca por compreender como os produtos 

e serviços oferecidos por uma empresa geram valor e amenizam as dores ou 

receios dos clientes. Quando há uma convergência, ou seja, quando são gerados 

valores que atendem ou superam as expectativas dos clientes e quando se 

consegue amenizar alguns anseios, considera-se que houve “encaixe”. O MPV 

promove um indicativo se um produto ou serviço será ou não percebido pelos 

clientes alvo. Ele ajuda a desenhar produtos e serviços que os clientes querem 

(MACHADO, 2015). 
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Figura 5: Mapa da Proposta de Valor 

Fonte: Machado (2015) 

Para um mapa mais preciso é necessário que o perfil do cliente seja 

o mais específico possível, utilizando a menor fatia de segmentação que se 

puder chegar. A ferramenta JTBD, aliada à caracterização do segmento de 

clientes, ambos citados anteriormente neste capítulo, são pontos de partida para 

uma boa construção do mapa. O MPV divide-se em duas partes, o Segmento do 

Cliente e a Proposta de Valor. 

2.3.1.1. Segmento do Cliente 

No Segmento do Cliente são mapeadas as tarefas do cliente, suas 

dores e ganhos. Tarefas são as ações que o cliente está tentando realizar e 

problemas que está tentando resolver, seja em seu trabalho ou em sua vida. 

Utilizam-se verbos para identificar as ações e, preferencialmente, utilizam-se as 

próprias palavras dos clientes, coletadas em pesquisas e levantamentos prévios. 

Após mapear as tarefas deve-se aplicar pontuações e classificá-las, de forma 

que se possa determinar as que tem maior relevância para o cliente, que devem 

ser foco da análise. Pode-se considerar três grupos de tarefas, sendo eles 

tarefas funcionais, relacionadas a pontos ou atividades específicas; tarefas 

sociais, que estão relacionadas a status, experiências agradáveis, aparência; e 

tarefas emocionais, relacionadas a bem-estar, segurança. 

Em seguida deve-se mapear as dores do cliente, isto é, os resultados 

não desejados, aborrecimentos, problemas e obstáculos que impedem ou 

dificultam a realização das tarefas. As dores podem estar antes, durante ou 
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mesmo depois da realização das tarefas. No mapeamento das dores do cliente 

é necessário classificar cada uma entre moderada ou severa e identificar a 

frequência com que o cliente a enfrenta para uma avaliação ou desenho da 

solução possa focar naqueles que tenham maior impacto à percepção do cliente. 

Por fim, ainda dentro do segmento do cliente, mapeiam-se os ganhos, 

ou seja, os benefícios e resultados esperados ou mesmo exigidos pelo cliente. 

Também é importante que se destaque outros ganhos que não são esperados, 

mas que o cliente teria satisfação em receber. Os ganhos estão relacionados 

com os grupos de tarefas e, portanto, incluem ganhos pessoais, sociais, 

emocionais, financeiros, além da efetiva realização de uma tarefa de forma 

satisfatória. 

2.3.1.2. Proposta de Valor 

A Proposta de Valor é a contrapartida ao Segmento do Cliente no 

MPV. Uma vez mapeadas as tarefas, ganhos e dores dos clientes, torna-se o 

foco para o que se deseja entregar, seja produto ou serviço. A Proposta de Valor 

divide-se em Produtos e Serviços, Geradores de Ganho e Aliviadores das Dores 

(também chamados de Analgésicos). 

Inicia-se o mapeamento da Proposta de Valor listando-se os produtos 

e/ou serviços que são entregues (no caso de querer-se avaliar a necessidade de 

melhoria daqueles já existentes) ou que se deseja entregar (quando se tratar de 

novos desenvolvimentos), na sequência e identificam-se quais tarefas do cliente 

tais produtos e/ou serviços os auxilia a realizar. Pode-se entender também essa 

listagem como um mostruário ou portfólio do que a empresa tem a oferecer e 

que é percebido pelos clientes. 

Em seguida avalia-se como os produtos e serviços aliviam as dores 

dos clientes, mapeando assim os Analgésicos. Deve-se avaliar o quanto esses 

produtos e serviços atenuam ou mesmo eliminam as dores, sensações 

negativas, dificuldades ou situações indesejadas dos clientes. Nessa etapa do 
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mapeamento já se pode visualizar se a empresa está ou não resolvendo as dores 

dos clientes, com qual frequência e intensidade. 

Para mapear os Geradores de Ganho deve-se avaliar se e como os 

produtos ou serviços produzem os resultados esperados pelos clientes, se na 

medida em que esperam ou mesmo a superando. Deve-se avaliar se as soluções 

oferecidas pela empresa ajudam os clientes a realizar suas emoções, 

experiências pessoais, sociais e financeiras. 

Conclui-se portanto que o MPV é uma importante ferramenta de 

análise que pode ser usada tanto quando há necessidade de aperfeiçoar um 

produto ou serviço existente quanto onde se deseja ofertar uma nova solução de 

mercado, sendo desenvolvida desde o início, avaliando o posicionamento de 

produtos ou serviços em torno do que o cliente realmente valoriza e precisa, 

visando pensar na Proposta de Valor de forma mais estruturada e, desta forma, 

aumentar a chance de haver encaixe entre o produto e o mercado. Em outras 

palavras, o MPV é um aprofundamento entre duas partes do Canvas: o bloco de 

segmentos de clientes e a proposta de valor.  

2.4. Priorização das ações para implementação 

Um dos maiores desafios após mapeados os pontos que precisam de 

aperfeiçoamento é, justamente, entender quais ações devem ser tratadas como 

prioridade. Em meio a uma lista de tarefas, onde a organização e priorização dos 

afazeres são primordiais, uma solução bastante eficaz é a Matriz de Esforço por 

Impacto. Através dela será possível identificar as ações capazes de gerar mais 

resultados e priorizá-las. 

2.4.1. Matriz esforço por impacto 

Segundo D`Avillar (2019), a matriz esforço impacto é uma ferramenta 

de gestão que serve para priorização de atividades e problemas. Ela é uma 

espécie de grade composta por quatro áreas para a categorização das tarefas e 

ações, identificadas após uma análise da situação em questão. A ordenação 



22 

 

ocorre de acordo com o esforço gasto em cada ação e o impacto que ela 

representa no projeto. 

Ainda segundo D`Avillar, o eixo esforço leva em consideração o 

volume de trabalho necessário e o “suor” da equipe para que o problema seja 

solucionado. Já o eixo impacto é entendido pelo ganho e pelas consequências 

positivas obtidos para o time ou para o projeto com a resolução do problema. Ela 

afirma que a ferramenta pode ser utilizada para quaisquer tipos de tarefas ou 

projetos, desde um planejamento pessoal de atividades até problemas 

encontrados na construção de um prédio. 

A grande vantagem dessa matriz é a possibilidade de identificar 

ganhos rápidos, maximizando a produtividade, e assim poder priorizar as ações 

que trazem maiores resultados com menor esforço. É uma estratégia assertiva 

e flexível que otimiza a resolução de diferentes tipos de atividades que 

demandam esforço e que produzem algum impacto no projeto ou ambiente em 

que são realizadas. 

Ainda sobre este aspecto, para D`Avillar, as ações categorizadas 

como “baixo esforço e alto impacto” são as mais produtivas e devem ser 

priorizadas por produzirem, consequentemente, um maior resultado com menos 

“suor”. Quanto menor o esforço necessário para corrigir um problema, mais 

rápido ele será resolvido. 



23 

 

Figura 6: Matriz esforço por impacto 

Fonte: Priscila D`Avillar (2019) 

A localização dos quadrantes em relação ao esforço alto e baixo e ao 

impacto alto e baixo varia de autor para autor, sendo importante especificar o 

que cada quadrante corresponde no estudo. 

Uma vez finalizada a fase de análise inicia-se a fase de 

implementação das melhorias para o processo com base nas análises 

realizadas, atacando as causas vitais dos problemas, dado que as atividades 

foram ponderadas segundo sua interferência no processo. 

2.5. Análise de viabilidade para novos projetos (econômico-financeira e 

operacional) 

Para se tomar decisões assertivas ou realizar investimentos mitigando 

os riscos de obter prejuízos, faz-se necessário observar qual o melhor método a 

ser utilizado para realizar uma análise de viabilidade econômica para 

implementação de projetos na empresa. O intuito é nortear a liderança da 

organização para escolher a melhor ferramenta de análise e para tomadas de 

decisão, através de cenários futuros que podem facilitar a visualização das 

possibilidades de sucesso ou fracasso de um investimento. Considerando o 

contexto dos cenários futuros, o autor Martins (2001, p. 239) afirma que “o 
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método dos cenários supõe que as ações de uma empresa se desenvolvem em 

condições de risco, porém inseridas em ambientes conjunturais passíveis de 

previsão”. Como afirma Braga (1995, p. 277), “a importância dessas decisões 

requer um processo específico para determinar onde, quando e quanto investir”. 

O´Brien (2004) classifica a análise de viabilidade em: viabilidade 

organizacional, viabilidade econômica, viabilidade técnica e viabilidade 

operacional. A viabilidade organizacional analisa o quão eficaz o projeto em 

questão está em conformidade com os objetivos da organização. A viabilidade 

econômica observa todos os temas relacionados ao aumento de lucro, redução 

de investimento, bem como analisar os números gerais que envolvam todos os 

custos e receitas da empresa. As viabilidades operacionais e técnicas são bem 

parecidas, porém a primeira verifica a aceitação de todos os funcionários, 

fornecedores, além de atender a todos requisitos do governo (legislações atuais 

e locais), fornecedores e clientes, bem como prestação de apoio administrativo. 

A viabilidade técnica avalia toda a infraestrutura da empresa para 

garantir a capacidade, disponibilidade e confiabilidade dos recursos da 

organização, tais como o software, hardware e infraestrutura de rede. Já o autor 

Stair (1998) classifica a análise de viabilidade em Econômica, Operacional e de 

Cronograma. 

Essa afirmação é semelhante à do autor anterior, porém ele substitui 

a viabilidade operacional pela viabilidade de cronograma, pois esta analisa se os 

prazos das etapas ao longo do projeto estão de acordo com os objetivos da 

organização. Casarotto Filho e Kopittke (2007) salientaram que uma análise de 

viabilidade econômica deve ser tomada considerando métodos, tais como 

diversos aspectos determinísticos para avaliar economicamente a situação da 

organização, bem como a sua capacidade para concluir o projeto.  

Por fim, é interessante observar que o investimento na metodologia 

correta não pode ser encarado como um capricho ou luxo desnecessário, e sim 

como uma forma de obter sucesso na implementação do projeto, além de 

alcançar retornos financeiros positivos para a organização. 
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2.5.1. Análise de Viabilidade Econômica 

 Segundo Casarotto Filho e Kopittke (1994), ao instalar uma nova 

fábrica, comprar novos equipamentos ou simplesmente alugar uma máquina, 

isto é, ao fazer um novo investimento, uma empresa deve fazer uma análise da 

viabilidade do mesmo. 

Num primeiro momento são considerados os aspectos econômicos do    

investimento. Pergunta-se se o investimento é rentável. Aplicando corretamente 

os critérios econômicos, sabe-se quais os investimentos que rendem mais, ou 

seja, como aplicar o dinheiro de maneira a obter o maior retorno.  

Na análise econômica e financeira, somente são considerados os 

fatores conversíveis em dinheiro uma vez que um investimento pode ter 

repercussões que não sejam ponderáveis. A decisão de implantação de um 

projeto deve considerar os critérios econômicos (rentabilidade do investimento), 

critérios financeiros (disponibilidade de recursos) e critérios imponderáveis 

(fatores não conversíveis em dinheiro) (CASAROTTO FILHO, KOPITTKE, 1994). 

Souza e Clemente (2007) afirmam que a análise de viabilidade 

econômica de um projeto possui o objetivo de assegurar o mínimo de certeza 

sobre a decisão tomada dado os custos explícitos e ocultos associados a plano 

de investimento. Esses estudos estão classificados em três metodologias: 

Metodologia Clássica; Teoria das Opções Reais e Metodologia Multi-Índice. 

Segundo Nogas et al. (2011), os três métodos possuem em comum o 

uso do fluxo de caixa projetado, a hipótese de perpetuidade representada pelo 

valor residual ao final do horizonte de planejamento e uma taxa de desconto para 

estabelecer as relações de equivalência do fluxo de caixa. As diferenças entre 

as três metodologias surgem em decorrência do que é incorporado no fluxo de 

caixa, na taxa de desconto e na seleção das métricas.  
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2.5.1.1. Metodologia Clássica 

Segundo Nogas et al. (2011), a principal característica deste método 

é expressar o risco como um “spread” da taxa de desconto (TMA) do fluxo de 

caixa. Os parâmetros de análise se concentram no Valor Presente Líquido (VPL) 

e na Taxa Interna de Retorno (TIR), tendo VPL > 0 e TIR> TMA indicando a 

viabilidade do projeto de investimento. O Método de Monte Carlo é aplicável 

neste método devido à admissibilidade dos aspectos aleatórios no fluxo de caixa 

descontado e taxa de desconto utilizada. Porém, apesar da aplicação do Método 

de Monte Carlo melhorar a percepção dos riscos associados, tem-se que o risco 

admitido já tenha sido reduzido a um “spread”. Outro indicador de análise de 

investimento na metodologia clássica é o Período de Recuperação do 

Investimento (Payback) e que segundo Souza e Clemente (2009), é o número 

de períodos necessários para que o fluxo de benefícios supere o capital 

investido. O risco do projeto aumenta à medida que o payback se aproxima do 

final do horizonte de planejamento. Para Hazer et al. (2014), o fator decisivo 

neste método está centrado na determinação da melhor taxa de desconto que 

expresse o risco e, consequentemente, na expectativa de retorno dos 

investidores. Quanto maior a expectativa de retorno, maior será a TMA, menor 

será o VPL e também mais próxima a TMA estará da TIR. 

2.5.1.2. Teoria da Opções Reais (TOR) 

Segundo Saito, Távora Júnior e Oliveira (2010), esta teoria faz uso de 

um modelo de precificação de projetos e pode ser utilizada para analisar 

decisões de investimentos, ou seja, é a flexibilidade de tomada de decisão a 

respeito de ativos reais. O grande diferencial da TOR é que ela valoriza a 

flexibilidade para reagir a eventos incertos, ou seja, ela preenche a lacuna 

deixada pelo fluxo de caixa descontado, o que não acontece com o VPL, 

servindo, portanto, para avaliar projetos de investimentos. O ponto central de 

análise da TOR é a valoração do resultado líquido do projeto, considerando 

incertezas. Nogas et al. (2011) observa que esta teoria contesta a Metodologia 

Clássica por não incluir no fluxo de caixa projetado algumas opções que são 

inerentes a alguns tipos de investimentos: adiar; abandonar; expandir e 

reformular. Nos extremos estão as opções de abandonar, caso cenários 
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pessimistas persistam, e de expandir, quando os cenários otimistas são 

verificados. 

Ainda segundo Saito, Távora Júnior e Oliveira (2010), em outras 

metodologias, para um projeto ser aceito através da análise do VPL, basta o VPL 

ser positivo. Porém, por meio da TOR o projeto deve ser lucrativo o suficiente. E 

ao que se refere à possibilidade de adiamento do investimento, é um aspecto 

que não deve ser desconsiderado. Assim, a TOR capta o valor da flexibilidade 

gerencial de se adaptar às decisões tomadas em resposta às mudanças 

inesperadas do mercado. A TOR se aplica em projetos de investimentos 

permitindo melhorar a tomada de decisão em condições de incerteza, além de 

auxiliar a verificar se o projeto está sendo gerido de forma correta.  

2.5.1.3. Metodologia Multi-Índice (MMI)  

A Metodologia Multi-Índice (MMI) proposta por Souza e Clemente 

(2009) pode ser utilizada no processo de tomada de decisão de investimentos. 

Os principais indicadores de retorno são: (VP, VPL, VPLA, IBC e ROIA). Já os 

indicadores de risco são: (TIR, TMA/TIR, payback e payback/N). Ainda, de 

acordo com os autores tem-se:  

(i) TMA: Taxa Mínima de Atratividade é a melhor taxa com baixo risco 

disponível para aplicação de capital em análise. A decisão de 

investir sempre terá pelo menos duas alternativas para serem 

avaliadas: investir no projeto ou na TMA;  

(ii) VPL: Valor Presente Líquido é a concentração de todos os valores 

esperados de um fluxo caixa na data zero usando-se como taxa de 

desconto a TMA;  

(iii) VPLA: Valor Presente Líquido Anualizado, possui a mesma 

definição do VPL, porém sua interpretação é realizada por período. 

Indicador muito utilizado em análises de projetos com horizontes 

de longos planejamentos e para comparar PI com vidas diferentes;  

(iv) IBC: Índice Custo/Benefício é uma medida de quanto se ganhar por 

unidade de capital investido. A hipótese implícita no cálculo do IBC 
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é que os recursos liberados ao longo da vida útil do projeto seriam 

reinvestidos à TMA.  

(v) ROIA: Retorno sobre Investimento Adicionado, representa a 

melhor estimativa de rentabilidade, já eliminado o efeito da TMA, 

do projeto em análise.  

(vi) TIR: Taxa Interna de Retorno é a taxa que torna o VPL de um fluxo 

igual a zero.  

(vii) PRI (Payback): Período de Recuperação de Investimento, é o 

número de períodos necessários (tempo) para se recuperar o 

investimento realizado.  

A utilidade de conhecer o PRI é que ele pode ser interpretado também 

como uma medida do grau de risco do projeto. As incertezas associadas a um 

projeto tendem a aumentar à medida que a precisão das receitas e dos custos 

se afastam da data focal zero.  

2.5.2. Análise de Viabilidade Operacional 

Para a implementação de novos negócios, além da viabilidade 

econômico-financeira, é necessário o estudo de viabilidade operacional, cujo 

objetivo é a análise dos recursos envolvidos no projeto tais como mão de obra, 

materiais, equipamentos e insumos, suas quantidades e especificação.  

A viabilidade operacional pode envolver também recursos e fatores 

externos à organização. Quando se deseja atuar em processos que ocorrem ou 

dependem de infraestruturas públicas ou de terceiros pode-se deparar com 

variáveis imutáveis que precisam ser considerados e irão moldar o projeto ou 

processo já em seu desenho, apresentando-se como restrições ou limitações. 

Ainda, requisitos governamentais, como regulamentos e leis, são também 

restrições a se considerar na avaliação de viabilidade operacional, tanto interna 

quanto externamente à organização. 
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O foco deste trabalho poderá envolver tanto processos internos 

quanto externos à empresa e, portanto, fatores de viabilidade operacional devem 

ser considerados no mapeamento e desenho das propostas de ações. 

3. A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 Para Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, 

estudo sistemático, pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo das 

maneiras ou formatos a serem seguidos, para se efetuar uma pesquisa ou para 

se fazer ciência. Significa estudar os caminhos para melhor se realizar uma 

pesquisa científica.  

O estudo será realizado por meio de Pesquisa Descritiva, pois o 

objetivo é descrever as características da experiência do cliente ao longo de toda 

a sua jornada nos serviços prestados. Será realizada levando em conta todas as 

perguntas que norteiam este caso, fazendo levantamentos de dados, análises e 

a interpretação dos fatos, sem a interferência ou a manipulação do que acontece 

na realidade. De acordo com Gil (2011), a pesquisa descritiva é aquela que 

considera como objetivo principal as descrições das características de uma 

população ou fenômeno. Este projeto, buscou identificar como promover 

experiências positivas em toda a jornada dos clientes de serviços de transporte 

na Passaredo, de forma a melhorar a satisfação dos clientes na Empresa, 

contudo a pesquisa que fundamentará o mapeamento da experiência atual de 

clientes de transporte aéreo será aplicada de forma ampla, independentemente 

da companhia aérea de preferência, para verificação da percepção geral do 

serviço. Uma reprodução do questionário aplicado será apresentada no 

desenvolvimento deste trabalho. 

Será utilizada como estratégia de pesquisa o método qualitativo, pois 

através deste formato é possível se aprofundar consideravelmente sobre o tema 

pesquisado, além de apenas registrar as informações levantadas. Essa ação 

permite um entendimento maior de todos os envolvidos dando mais propriedade 

para o grupo sugerir soluções que minimizem os transtornos causados para o 

cliente. Segundo (Goldenberg, 1997), os estudantes que utilizam os métodos 
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qualitativos visam penetrar na explicação do estudo de caso. Tanto Mayring 

(2002) quanto Fick e Cols (2000) consideram o estudo de caso como o ponto de 

partida ou elemento essencial da pesquisa qualitativa.   

O método de pesquisa a ser utilizado será o estudo de campo, pois 

de acordo com Gil (2002), este tipo de método visa aprofundar-se das questões 

e objetivos propostos centralizando em um grupo de estudo as análises, com 

participação ativa e presencial dos pesquisadores responsáveis pelo projeto. A 

pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a 

pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (FONSECA, 2002). 

O estudo foi direcionado à Passaredo Linhas Aéreas, com o principal 

objetivo de promover e garantir o bom atendimento em todos os canais de 

contato do cliente, durante toda a sua jornada no que tange aos serviços de 

transporte aéreo, desde o momento da reserva do bilhete/passagem até a fase 

final de pós-compra, para entender as possíveis causas de insatisfação dos 

clientes, assim como analisar os motivos e sugerir um plano de ação para a 

implementação da melhoria contínua. 

Para Doxsey & De Riz (2003, p. 38-9) a pesquisa de campo “(...) trata-

se de um estudo empírico, no qual o pesquisador sai a campo para conhecer 

determinada realidade, no interior da qual, usando os instrumentos e técnicas já 

especificados, coleta dados para a sua pesquisa. A escolha de um método 

específico depende principalmente do objetivo do estudo, mas o fator tempo e a 

necessidade para usar um ou vários métodos em conjunto influenciam a seleção. 

Pesquisadores iniciantes não precisam ter domínio ou conhecimento de todos 

os métodos apresentados, mas é importante saber da abrangência de 

possibilidades disponíveis. Alguns tipos de estudo usam mais de um método ou 

técnica de coleta de dados. O bom estudo de caso exige a utilização de 

documentos, da observação e da coleta de informações diretamente com os 

principais envolvidos no problema. No entanto, o pesquisador pode optar por 

método único, por exemplo, a observação participante, para explorar um 

problema menos pesquisado.” 
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Com relação aos instrumentos de coleta de dados, usaremos as 

seguintes ferramentas: Benchmarking, Levantamento Documental e 

Levantamento Bibliográfico. Segundo Camp (1998), o benchmarking é “a busca 

das melhores práticas na indústria que conduzem ao desempenho superior”. 

Para este autor, o benchmarking é o processo que começa com a empresa 

identificando suas forças e fraquezas perante os concorrentes que possuem 

desempenho superior, ou seja, empresas que possuem bons processos 

desenvolvidos e bem definidos. Diante desta afirmação, percebe-se a 

necessidade e importância sobre o conhecimento de práticas mais maduras, 

utilizadas por outras empresas do Brasil e do mundo, inclusive de outros 

segmentos, para ajudar na revisão de processos e entrega de melhores produtos 

e serviços. 

Foram feitas análises das teorias sobre a excelência na qualidade do 

atendimento, utilizando o benchmarking de empresas reconhecidas por serem 

referências em excelência no atendimento ao cliente, buscando as melhores 

práticas para atingir essa excelência. Com base neste direcionamento, as 

empresas escolhidas para Bechmarking foram a Emirates e a Amazon. 

Dessa forma, faz-se necessário o entendimento das práticas 

utilizadas por empresas de outros segmentos e países, com operações mais 

maduras, analisando outros tipos de clientes, produtos, e serviços, em busca de 

oportunidades de melhoria dos nossos serviços, através da experiência de 

outras indústrias. 

Segundo (GIL, 2008), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. Não se recomenda trabalhos oriundos da internet. O mesmo autor 

afirma que a pesquisa documental é muito parecida com a bibliográfica. A 

diferença está na natureza das fontes, pois esta forma vale-se de materiais que 

não receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados 

de acordo com os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de 

“primeira mão” (documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições, etc), 
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existem também aqueles que já foram processados, mas podem receber outras 

interpretações, como relatórios de empresas, tabelas, etc. 

Por fim, as metodologias e ferramentas a serem utilizadas devido a 

relevância do tema abordado serão: entrevistas, pesquisa documental e 

pesquisa bibliográfica. Umas das maneiras de garantir rigor e confiabilidade na 

realização de entrevistas é recorrer ao inter-rater reliability, proposto à 

comunidade acadêmica como procedimento regular, 1997, por pesquisadores 

estadunidenses (ARMSTRONG, 1997). Trata-se da troca de entrevistas 

transcritas, entre pesquisadores de diferentes campos de pesquisa, para análise 

da qualidade das mesmas, ao longo da realização do trabalho de campo.  

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa 

bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica 

utiliza fontes constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por 

livros e artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental 

recorre a fontes diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: 

tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 

filmes, fotografias, pinturas, tapeçaria, relatórios de empresas, vídeos de 

programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32). 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de consultas em 

artigos, documentos, livros, monografias, entre outros. O intuito dessa pesquisa, 

tem como finalidade identificar os autores e instituições mais importantes e 

reconhecidos; observar as pesquisas realizadas no passado ou as que estão em 

andamento acerca do tema escolhido; ampliar o conhecimento atual sobre o 

assunto em questão.  

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

que explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em 

documento. 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.  
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO  

Para a consecução do objetivo da pesquisa, será realizado o 

levantamento de dados que permitirá não só a comparação com empresas do 

mesmo segmento e da indústria de maneira geral, como também serão 

apresentados os pontos que foram identificados como os de maior relevância 

para essa análise. Serão elencados os inúmeros itens que compõem a jornada 

do cliente em uma companhia aérea, detalhando-os cada qual com o seu 

respectivo gargalo/ponto de atenção. Após essa fase, a empresa Passaredo 

será avaliada sobre os itens elencados a fim de posicioná-la nesse contexto. A 

partir de então será apresentado um possível plano de ação e viabilidade. 

4.1. Benchmarking / Realidades Organizacionais   

Para compreender o quão importante e quais são as melhores 

práticas utilizadas pelas empresas para alavancar o nível de satisfação dos 

clientes e promover-lhes jornadas cada vez mais positivas, serão analisadas 

duas empresas-chave, sendo uma do setor aéreo e outra externa a ele. Ambas 

possuem casos de sucesso e são reconhecidas pela excelência na garantia da 

satisfação de seus clientes. 

4.1.1. Práticas de sucesso na construção de experiências positivas e 

geração de valor para os clientes na Emirates Airlines 

A Emirates Airlines será a companhia analisada como benchmark 

devido ao posicionamento que lhe rendeu diversas premiações relacionadas à 

experiência do cliente. A empresa figura entre as companhias aéreas de 

categoria “5 estrelas” conforme classificação da Skytrax – que é a maior empresa 

de consultoria especializada no mercado aéreo global e que audita, analisa e 

compara diversos aspectos dentro da jornada do cliente –, classificando a 

empresa analisada em um ranking de acordo com cada um desses aspectos. 

Apenas nove companhias aéreas no mundo possuem o título de empresa “5 

estrelas”, e para garanti-lo, a companhia aérea precisa atingir um alto nível de 

qualidade que abrange desde aspectos estruturais dos principais aeroportos em 

que ela opera, como também fatores internos como o produto á bordo, padrões 
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de oferta e serviços prestados pelos funcionários, entre outros. A companhia foi 

eleita como a melhor companhia aérea do mundo quatro vezes na premiação 

anual que ocorre desde o ano de 2001 e esteve mais três vezes no pódio nesse 

mesmo período entre as três melhores empresas do mundo. 

Fundada em 1985 e voando a partir do aeroporto de Dubai, um dos 

maiores aeroportos do mundo, a Emirates iniciou suas operações com apenas 

duas aeronaves e hoje possui mais de 230 aeronaves, servindo 

aproximadamente 140 destinos em todos os continentes sendo a maior 

operadora dos aviões A-380, que são os maiores aviões do mundo em 

capacidade de transporte. Após trinta anos de crescimento, em 2015 após uma 

pesquisa de satisfação, a companhia percebeu que o platô de empresa “5 

estrelas” estava ameaçado e decidiu rever seus processos e redesenhá-los. 

Com a utilização de aviões de larga escala como o A380, a companhia acreditou 

que estava oferecendo um bom produto pois eram aviões novos e empregados 

de muita tecnologia, entretanto esses grandes aviões trouxeram problemas 

operacionais em processos recorrentes como o embarque de passageiros e 

aumentaram a sensação de massificação ou falta de personalização. A 

reestruturação teve 5 pilares fundamentais que foram devidamente atacados 

com planos de ação: 

• Empoderamento do cliente: As pessoas esperam ser ouvidas e poder 

personalizar a sua experiência. É fundamental abrir canais de 

comunicação e facilitar as interações que serão base de uma experiência 

criada em conjunto ao invés de uma experiência imposta.  

• Experiência: Os clientes optam por utilizar marcas que tragam 

experiências únicas e memoráveis, e que não sejam massificadas. 

• Saúde e Bem-estar: Os clientes estão cada dia mais preocupados com a 

sua saúde e isso os leva a consumirem marcas que tragam esse valor e 

que além disso estejam preocupadas com a origem dos alimentos, 

impacto de suas operações no meio ambiente, etc. 

• Conectividade: Estar em contato com as pessoas e as atividades que são 

importantes aos clientes tornará a experiência mais completa e 

satisfatória.  
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• Humanidade: Os clientes buscam o toque humano como forma de suprir 

as necessidades que o mundo virtual deixa de lacuna. 

A Emirates realizou um longo trabalho de entendimento e entrevistas 

que mapeou a jornada do cliente e identificou os pontos fortes e fracos por meio 

de atribuição de nota para cada um deles. Os clientes puderam dar notas de 0 a 

10 onde 5 constituía como sensação de indiferença e a partir dos insights 

comentados, a companhia conseguiu traçar um plano de ação sobre todos os 

pontos inclusive aqueles onde as notas eram satisfatórias. Boa parte dos motivos 

estavam relacionados a experiência ruim com os funcionários no âmbito da 

comunicação, porém não estavam relacionados a um mau tratamento. Ao trazer 

os funcionários para a discussão, eles perceberam que a maior parte das 

queixas se referiam a processos e regras inflexíveis, sistemas indisponíveis e 

falta de permissões que atrapalhavam a distribuição de informações corretas e 

confiáveis aos clientes.  

O plano de ação da Emirates se baseou em 13 estágios da jornada 

do cliente conforme abaixo: 

1o Estágio: Inspiração 

Objetivo: estimular os sentidos e a imaginação dos clientes em um 

ciclo de viagens. 

Emirates Connect: conectando clientes a clientes e funcionários a 

clientes com base em interesses compartilhados, idiomas e experiências 

passadas, com o objetivo de criar novos relacionamentos e aumentar o senso 

de identificação entre eles. 

Aprendizado autônomo: aprender, compartilhar e agir de acordo com 

as preferências dos clientes para informar futuras recomendações e 

experiências de viagem ao longo do ciclo de vida da viagem. 
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Entusiastas da Emirates: um grupo seleto de promotores da Emirates 

que têm amplo conhecimento dos destinos, e que contribuem regularmente com 

conteúdo e oferecem recomendações a outros clientes. 

2o Estágio: Selecione e compre  

Objetivo: proporcionar uma experiência personalizada, configurável e 

flexível para estabelecer as bases do sucesso na jornada do cliente. 

Termos e condições simplificados: conjuntos de termos e condições 

projetados para serem lidos em um minuto, 5 minutos e 10 minutos, dependendo 

do cliente. 

Gerenciamento da experiência integrada: itinerários e necessidades 

de passageiros podem ser gerenciados por qualquer canal sob o conceito de 

omnicanalidade. 

Alterações razoáveis: os clientes podem fazer um número limitado de 

pequenas alterações nas reservas sem incorrer em penalidades (por exemplo, 

corrigir erros de ortografia de nomes). 

Pagamento conforme o uso: todos os serviços disponíveis para 

aprimorar a experiência em qualquer ponto da jornada. 

Compensação: gestos significativos na entrega do serviço para 

reconhecer e compensar o mau desempenho anterior (Ex: "Sr. José, aqui está a 

refeição especial que você pediu, acredito que acertamos desta vez") 

Etiquetas e cartões de embarque pré-emitidos: cartões de embarque 

e comprovantes emitidos no momento da compra, quando possível. 

3º Estágio: Antecipação 
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Objetivo: se antecipar e melhorar a conformidade por meio do 

engajamento, ampliando horizontes e estabelecendo conexões com a marca, 

outros clientes e destinos. 

Regras simplificadas: itinerários e termos e condições simples de 

serem compreendidos e acessados para melhor informar os clientes e gerenciar 

suas expectativas 

Lista de verificação em contagem regressiva: comunicações enviadas 

aos clientes para alertá-los sobre vistos, vacinas, dinheiro, informações de voo, 

detalhes de check-in, eletrônicos / plugues e bagagem. Soluções personalizadas 

para viagens em grupo. 

Emirates Experience Configurator: um assistente online que permite 

aos passageiros explorar, selecionar e reservar opções de experiência/serviços 

da Emirates antes, durante e depois do voo. 

Orientação digital: ajuda aos clientes a se orientarem antes da 

viagem, com visões gerais e informações sobre as etapas da viagem e pré-

visualização de vídeos de aeroportos e destinos, principalmente pelo fato de a 

companhia operar os voos em grandes terminais. 

4º Estágio: Coleta e entrega de bagagem 

Objetivo: liberar os clientes o mais rápido possível para facilitar sua 

jornada e tornar os processos aeroportuários menos estressantes 

Etiquetas inteligentes: as etiquetas de bagagem com GPS permitem 

que os clientes e a Emirates saibam exatamente onde a bagagem está a 

qualquer momento. Também auxilia no sucesso da busca por bagagens 

extraviadas. 
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Coleta e entrega: serviço pago com parceiros que permitem que os 

passageiros entreguem ou recebam suas bagagens no ponto de partida e 

destino (por exemplo: hotel ou residência). 

Check-in remoto: a bagagem pode ser deixada em locais remotos 

antes da viagem, permitindo que os passageiros cheguem e viajem apenas com 

bagagem de mão. 

Facilitar e recompensar viagens com pouca bagagem: recompensar 

os clientes por viajarem com menos itens, em vez de penalizá-los por bagagem 

pesadas. 

5º Estágio: Trajeto de/para o aeroporto 

Objetivo: assumir maior responsabilidade pela jornada de ponta a 

ponta por meio de soluções de transporte acessíveis convenientes e com a 

marca. 

Serviço de limusine Emirates: um serviço VIP para passageiros de 

primeira classe e classe executiva no trajeto do ponto de origem ao aeroporto e 

vice-versa. 

Parceria Uber: serviço de transporte flexível e conveniente, 

subsidiado ou pago para passageiros da classe econômica. 

6º Estágio: Bem-vindo 

Objetivo: fornecer reconhecimento, recepções e orientações 

personalizadas sem interromper a jornada do passageiro. 

Bem-vindo nominal: todos os clientes são recepcionados pelo nome 

na tela do sistema de entretenimento deixando as boas-vindas mais pessoal e 

calorosa. 
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Tripulação Mista: os discursos a bordo da aeronave enfatizam que as 

tripulações são formadas por diversas etnias que podem falar diversas línguas 

deixando o cliente tranquilo e garantindo que ele poderá ser compreendido pelos 

tripulantes. 

Conectividade de alta velocidade: os clientes se conectam 

automaticamente às redes da Emirates de alta velocidade para se beneficiar dos 

serviços de viagens digitais e acessar o conteúdo de streaming. 

Receptividade: seleção da equipe mais apropriada para receber os 

clientes que chegam (Ex: funcionários que falem a língua portuguesa para os 

voos do Brasil). Os funcionários usam tablets para identificar, verificar e resolver 

quaisquer questões pendentes dos clientes. 

Guia pessoal silencioso: todos os anúncios são feitos por meio de 

dispositivos pessoais (fones de ouvido) para que o cliente ouça apenas o que é 

relevante para o voo em que ele esteja alocado e o ambiente do aeroporto se 

torne silencioso e agradável. 

Lente da Emirates: lente de realidade aumentada que faz com que a 

experiência nos aeroportos pareça uma experiência da Emirates, oferecendo 

dicas e sugestões contextuais. 

7º Estágio: No aeroporto 

Objetivo: proporcionar experiências ricas, imersivas e pessoais que 

permitam aos clientes aproveitar ao máximo seu tempo no aeroporto 

Salas VIPs virtuais: redes da Emirates que permitem todos os clientes 

de fazer login usando seus cartões de embarque para acessar o conteúdo do 

Emirates ICE (sistema de entretenimento) em qualquer lugar do aeroporto. 
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Salas temáticas: espaços temáticos físicos localizados nos aeroportos 

em que a Emirates opera, projetados para serem ambientes de trabalho, 

descanso e lazer (por exemplo, lounge da Disney para crianças). 

Emirates Bridges: rede social local para profissionais que trabalham 

em terra ou a bordo. 

8º Estágio: Embarque e recepção 

Objetivo: um fluxo suave e contínuo dos “portões de destino” para os 

assentos, sem se preocupar com problemas ou promessas não cumpridas. 

Rastreamento completo: tecnologia RFID que garante o fornecimento 

de informações de localização em tempo real de todos os objetos e pessoas no 

aeroporto. 

Sistema de entretenimento ICE antes do voo: os clientes podem 

começar a explorar e desfrutar de conteúdo personalizado de ICE através de 

dispositivos pessoais, e a experiência continua na aeronave. 

Resolução antes do embarque: foco no cliente e equipe treinada para 

resolver todos os problemas pendentes do cliente antes do embarque e não 

interferir a sua experiência a bordo com preocupações sobre a viagem. 

9º Estágio: No ar 

Objetivo: proporcionar uma experiência imersiva, personalizada e 

interativa de forma consistente, que garanta que o voo melhore e não interrompa 

a vida dos passageiros. 

Recomendações: a atividade capturada do cliente é usada para 

recomendar produtos e otimizar as experiências preferidas dos clientes. 
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Tablets KIS Plus: toda a tripulação equipada com os tablets KIS plus 

para oferecer um serviço personalizado a bordo, otimizando a entrega dos 

serviços. 

Conteúdo ICE: conteúdo de entretenimento diversificado e em várias 

línguas para tornar a viagem mais agradável e tranquila. 

Conectividade: internet de qualidade a um preço acessível e opções 

de telefonia a bordo que proporciona ao cliente a sensação de não se 

desconectar de suas atividades preferidas mesmo enquanto estiver voando. 

10º Estágio: Desembarque 

Objetivo: proporcionar uma transição ininterrupta do voo para o 

aeroporto, preparando os clientes para suas jornadas posteriores e fornecendo 

suporte proativo para quem precisa. 

Emirates Care: comunicação proativa de alterações de voo (atraso, 

cancelamentos, etc), entrega eletrônica de novos cartões de embarque e 

instruções sobre a nova jornada. 

Menu de viagem da Emirates: uma coletânea de serviços de viagem 

fornecidas pela Emirates, por meio de parcerias da marca com fornecedores de 

transporte locais. 

11º Estágio: Escalas e conexões 

Objetivo: ajudar os clientes na próxima etapa de sua jornada, 

mantendo o reconhecimento e a responsabilidade, fornecendo serviço e suporte 

proativo e personalizado. 

Rastreamento inteligente: evitar rastrear os passageiros de baixo 

risco, conectando-os diretamente ao saguão e aos lounges. 
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Serviços de localização por GPS: software com reconhecimento de 

localização adaptada aos serviços do aeroporto, as informações de voo e a 

localização através de telas interativas. 

ICE continuado: os clientes podem permanecer conectados ao ICE 

durante a conexão e durante toda a escala. 

12º Estágio: Assessoria e resolução 

Objetivo: fornecer resolução de problemas em tempo real e em 

qualquer canal de atendimento. 

Emirates Connect: uma plataforma que conecta clientes a clientes e 

funcionários a clientes com base em interesses compartilhados, idioma e 

experiências passadas para resolver problemas, buscar conselhos e aprender. 

Registros de serviço acessíveis: toda a equipe pode ver problemas 

históricos ou contínuos e suas resolutivas para a melhor a tomada de decisão no 

atendimento ao cliente. 

Autoatendimento para os top 10 problemas: ferramentas virtuais que 

ajudam os clientes a antecipar, rastrear e gerenciar os seus chamados ou 

dúvidas (por exemplo, rastreamento de bagagem). 

Mídias sociais: os tweets de reclamação podem ser abordados em 

tempo real, alertando um membro da equipe no local em que o problema está 

acontecendo. 

13º Estágio: Ficando conectado 

Objetivo: fortalecer a marca para além da experiência de viagem. 
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Canal interativo: um canal dedicado que compartilha histórias sobre 

experiências de viagens de clientes e funcionários, culturas de destinos e revela 

coisas não óbvias e legais que estão acontecendo no mundo. 

Compartilhar experiências: um aplicativo que permite que as pessoas 

se registrem em lugares, compartilhem experiências com outras pessoas para 

ganhar pontos e desbloquear recompensas. Links para a comunidade 

entusiastas do Skywards e da Emirates. 

Emirates Cloud: um serviço baseado em nuvem que permite aos 

clientes acessar conteúdo de propriedade da Emirates e de terceiros a qualquer 

hora, em qualquer lugar. 

A premissa da Emirates é a de “otimizar cada passo da jornada de 

experiência do cliente” e para isso a empresa mapeia seus clientes alvo, prioriza 

o desenvolvimento de serviços e tecnologia e desenvolve as habilidades 

técnicas necessárias para as pessoas.  Com todos esses atores em conjunto, a 

empresa conseguiu ao longo dos anos se consolidar como um dos maiores bons 

exemplos no que tange a experiência do cliente.  

4.1.2. Práticas de sucesso na construção de experiências positivas e 

geração de valor para os clientes na Amazon. 

A outra empresa analisada será a Amazon que atua no comércio 

eletrônico e possui abrangência global se destacando em oferecer uma 

experiência única em toda a jornada do cliente. A marca que foi lançada em 

1995, possui no centro das suas atenções a missão de “ser a empresa mais 

focada no cliente que existe no mundo e se esforçar para oferecer os preços 

mais baixos possíveis, dando aos clientes a chance de encontrar e descobrir 

qualquer coisa que queiram comprar on-line”. O CEO e fundador da Amazon, 

Jeff Bezos, comentou o seguinte sobre o DNA da empresa: “Eu definiria a 

Amazon por nossas grandes ideias, que são a centralidade do cliente, colocando 

o cliente no centro de tudo o que fazemos, e da invenção. Nós gostamos de ser 

pioneiros, gostamos de explorar, gostamos de percorrer becos escuros e ver o 
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que está do outro lado.” Com o foco total no cliente e com o lançamento de vários 

modelos inovadores, a empresa é reconhecida por algumas das estratégias que 

detalharemos na sequência. 

Conteúdo Personalizado: Com base em algoritmos de dados 

recolhidos em últimas compras, itens adicionados ao carrinho de compras 

(mesmo que abandonados), itens classificados e cruzamentos com itens 

comprados por pessoas que possuem comportamentos similares, a Amazon 

consegue construir uma curadoria de ofertas relevantes tanto no próprio site 

quando no contato com o cliente e e-mails disparados. Isso não só é uma 

estratégia lucrativa como também enfatiza a comodidade e praticidade que a 

marca deseja estabelecer na sua relação com o cliente se antecipando em 

entender as suas necessidades. Para deixar a construção desse conteúdo ainda 

mais relevante, a marca deixa o cliente explicá-la sobre seus verdadeiros hábitos 

com a opção de marcar sua compra como presente. Dessa forma, o cliente deixa 

claro que determinado produto não será para consumo próprio e a Amazon não 

enviará ofertas relacionadas a ele. 

Navegação e compra: Preços competitivos aliados a uma ampla gama 

de produtos no inventário divididas em seções intuitivamente dispostas que torna 

a compra fácil de ser efetivada. As opções de autopreenchimento e compra com 

apenas um clique que foi uma inovação trazida pela marca são importantes 

aliados da velocidade e comodidade da compra no site e na aplicação móvel da 

empresa. Uma outra inovação trazida pela Amazon foi a inserção dos dash 

buttons que são dispositivos eletrônicos de determinada marca e produto que 

podem ser utilizados para a reposição com apenas um clique, sendo a primeira 

ação da empresa voltada para a internet das coisas. Esses dispositivos ficam 

dentro da embalagem do produto e assim que pressionados, enviam uma ordem 

de compra ao aplicativo da empresa através de conexão wi-fi e o cliente possui 

30 minutos para cancelar o envio da ordem caso necessário. Esse produto foi 

aprimorado ao longo dos anos, passando a ser um scanner de código de barras 

e atualmente está integrado com a solicitação dada por comando de voz que a 

aplicação desenvolvida pela Amazon chamada de Alexa – uma assistente virtual 

inteligente.  
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Entrega: Para o segmento de compras online, um dos fatores mais 

complexos de serem gerenciados é a entrega de produtos pois eles não só 

dependem de uma relação estreita com uma rede de parceiros como também 

estão sujeitos a intempéries climáticas, greves, etc. A Amazon buscando obter 

maior controle sobre esse fator chave, tem buscado alternativas como a 

introdução de uma frota de entrega própria que garante que os processos de 

rastreamento sejam mais efetivos e que perdas e avarias dos produtos sejam 

facilmente identificadas e tratadas para que a satisfação do cliente não seja 

comprometida. Outra melhoria no processo de entrega é a introdução de 

armários de entrega Amazon (Amazon Lockers) que evitam os furtos e danos de 

mercadoria, além de flexibilizar os horários de entrega e trazer uma opção mais 

econômica de envio. Essa tática de quiosques self-service está sendo 

implementada em parceria com prédios comerciais e poderá ser expandida para 

os prédios residenciais em breve. Outro produto lançado pela marca é o Amazon 

Prime que através de uma subscrição, permite dentre outras vantagens, a 

entrega “gratuita” ilimitada e a possibilidade de acessar o catálogo de streaming 

e música. O Amazon Prime Air pretende revolucionar o mercado de entregas 

oferecendo o serviço através de drones autônomos que realizam os envios em 

até 30 minutos a depender da distância do endereço de destino. Os modelos já 

foram testados e existem algumas barreiras relacionadas ao espaço aéreo que 

precisam ser resolvidas para que o produto ganhe a escala desejada pela 

Amazon. Apesar de fazer parte do mundo físico, a rede de lojas do varejo 

Amazon Go se destaca por deixar a experiência de compra ainda mais simples 

com o uso de inteligência artificial e de sensores que possibilitam que o cliente 

apenas pegue o que desejar nas prateleiras e passe pelo check-out sem passar 

por filas. 

Política de troca: A política de troca da Amazon se diferencia por ser 

fácil e descomplicada, o que acaba encorajando os clientes mesmo que 

inexperientes a realizarem compras online. Com apenas um clique, é possível 

retornar o produto que foi entregue danificado ou que não tenha atendido as 

expectativas do cliente. Apesar de não ter lojas físicas como algumas de suas 

concorrentes, a Amazon se preocupou em atender aqueles clientes que 
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gostariam de realizar as trocas presencialmente através de uma parceria com a 

rede de lojas Kohl’s, aumentando o engajamento com todos os perfis de clientes.  

Relacionamento: A Amazon possui uma central de ajuda detalhada, 

de fácil navegação e visualmente atrativa com vários artigos e fóruns que 

facilitam a tomada de decisão da compra. A comunidade existente nos fóruns de 

ajuda não só simplifica o processo de compra como também gera economia para 

a empresa visto que “terceiriza” a central de resolução de problemas dos 

clientes. Outro ponto importante sobre elas é que elas são responsáveis por 

garantir a sensação de pertencimento a marca e satisfação de estar em uma 

comunidade. Ainda sobre o atendimento, a empresa faz com que as interações 

humanas não sejam difíceis de serem acessadas promovendo suporte telefônico 

24x7 que quase sempre não coloca o cliente em espera. Os usuários do extinto 

smartphone da marca, chamado Fire Phone, dispunham de um botão mayday, 

que obtinha suporte humano em tempo real para qualquer tipo de problema. A 

empresa também incrementa a sua relação com o cliente sendo intermediária 

entre disputas com os fornecedores nos casos de problemas com a entrega ou 

produto. 

4.2. As principais etapas da jornada do cliente nos serviços de 

transporte aéreo de passageiros 

Para compreender a satisfação dos passageiros é necessário 

acompanhar sua jornada de forma completa, desde sua intenção de compra até 

o atendimento pós viagem. Além disso, devem ser analisadas as formas de 

interação que ele tem com a empresa. Para isso, a análise foi dividida em 13 

fases: 

1)  Inspiração: intenção de compra 

2)  Pesquisa, compra e alteração de reserva 

3)  Pré-viagem 

4)  Entrega de bagagem pré-voo e rastreamento 

5)  Deslocamento de e para o aeroporto  

6)  Chegada e Check-in 
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7)  No aeroporto 

8)  Embarque e Recepção  

9)  No voo 

10)  Chegada 

11)  Conexões 

12)  Orientando e resolvendo 

13)  Comunicação contínua 

 

Os principais pontos de contato do cliente nessa etapa são os 

diversos meios de comunicação, como internet, e-mails, televisão, jornais, 

revistas, rádio, etc. 

4.2.1. Inspiração: intenção de compra 

Nesta fase o cliente pode ter ou não a necessidade da viagem. Pode 

se interessar por uma promoção e planejar suas férias, assim como pode ter 

uma viagem de negócios de alta importância. É necessário fornecer a ele clareza 

sobre as condições de sua compra. As propagandas de marketing devem ser 

eficientes para atrair todo o público alvo desejado, desde o viajante esporádico 

ao corporativo. Assim, as empresas devem: 

• Atrair o cliente para futuras viagens 

• Incentivá-lo através de ações de marketing 

• Fazer com que o passageiro lembre da companhia aérea por 

publicidade 

Caso estas ações não aconteçam, o cliente pode não ser estimulado 

a se inspirar para uma possível viagem 

4.2.2. Pesquisa, Compra e Alteração da Reserva 

Nessa fase o cliente já apresenta um motivo para viajar, lazer ou à 

trabalho. Há algumas possibilidades de atração e busca pela companhia aérea: 
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• Promoções 

• Preço 

• Programas de fidelização 

• Experiências positivas 

• Horários favoráveis 

• Localização do aeroporto 

A compra da passagem pode ser feita por venda direta (site da própria 

companhia aérea, call center e lojas de aeroporto) ou indireta, por agências. 

Nesse momento é necessário fornecer ao cliente: 

• Site atrativo e amigável, para que ele possa navegar 

facilmente; 

• Atendimento no call center com qualidade, rapidez e eficiência; 

• Informações claras e objetivas; 

Durante a compra, principalmente de forma direta (site ou loja própria 

da companhia), o processo deve ser eficiente e coletar as informações 

necessárias, sem deixar o processo moroso. As condições da família tarifária 

comprada devem ser extremamente claras, pois caso o cliente deseje fazer 

alterações e/ou cancelamento, ele sabe seus direitos, assim como a companhia. 

As alterações da reserva podem ocorrer ou não. Porém, caso o 

passageiro deseje realizar alterações, é ideal que ele tenha clareza das 

condições de sua passagem (informação clara na hora da compra). Esse 

processo pode ocorrer, por meio de sites ou aplicativos, fazendo com que o 

cliente possa resolver sozinho sua alteração de forma rápida e prática. Caso 

prefira, pode ser realizado por meio de ligação ao call center ou lojas. 

Caso algumas dessas ações não sejam bem executadas, o cliente 

pode sofrer as consequências futuramente, gerando descontentamento a ele e 

problemas para a empresa: taxas e tarifas cobradas sem clareza, regras das 

famílias tarifárias não claras, demora no atendimento do call center, etc. 
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4.2.3. Pré viagem 

Após a compra da passagem, a companhia aérea pode enviar aos 

seus clientes informações pré-viagem. Essas informações podem ser 

diretamente ligadas ao voo, ao transporte, como regras e documentação, 

vacinas, compras de serviços, check-in automático, como também podem ser 

informações de atividades que podem ser realizadas no destino, atrações, 

passeios e dicas de viagem. Atualmente essas informações são enviadas por e-

mail ou via aplicativo. 

A realização dessas atividades, apesar de não obrigatórias, são 

desejáveis. O cliente pode se programar melhor para sua estadia, assim como 

evitar inconvenientes durante a viagem ou no destino. 

4.2.4. Entrega de bagagem pré-voo e rastreamento 

As atividades dessa etapa são pouco comuns nas companhias aéreas 

brasileiras, mas já praticadas por diversas ao redor do mundo. 

Antes de ir ao aeroporto, companhias aéreas permitem que o cliente 

pode despache sua bagagem em um check-in remoto, localizado em um 

shopping, outlet, ou local específico para que ele possa aproveitar sua estadia 

de ou para o destino sem ter que carregar suas malas, ficar de posse delas. A 

entrega de bagagem pré-voo traz comodidade ao passageiro. 

Outra ação nessa fase é o rastreio da bagagem. Através do código 

impresso na etiqueta de bagagem, o cliente pode receber via SMS ou aplicativo 

móvel o rastreio de sua bagagem ao longo da viagem. 

4.2.5. Deslocamento de e para o aeroporto 

Nos momentos que precedem o voo, normalmente o cliente apresenta 

uma sensação de ansiedade: qual o meio de transporte para chegar ao 

aeroporto, qual o trajeto ser realizado, se terá ou não trânsito, se seu voo está 
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no horário, se levou os documentos necessários, se enfrentará fila ao chegar, 

entre outros. 

Assim, é essencial que a companhia aérea faça o máximo de serviços 

para reduzis, amenizar tal ansiedade, como por exemplo: 

• Possibilitar que as transações sejam feitas antes de chegar ao 

aeroporto 

• Fazer todos os processos tradicionais do aeroporto onde e 

quando quiser 

• Fornecer e captar informações antes de chegar no aeroporto 

Nesta fase, o cliente deseja chegar a tempo de seu voo. Há ansiedade 

por trânsito, imprevistos, tempestades. Assim, quanto mais informações ele 

puder ter sobre esse tempo de deslocamento, melhor. A companhia pode enviar 

links para que o passageiro calcule o tempo de sua trajetória, informar sobre 

seus ônibus de traslados, ou seja, fornecer opções. Pode também sincronizar as 

informações dos locais de apresentação nos aeroportos com os aplicativos de 

mapas disponíveis apara Android e IOS. 

Além disso, é ideal que ele receba notícias sobre o status de seu voo: 

se está no horário, qual o terminal de embarque, qual o portão de embarque e/ou 

alterações em qualquer um destes itens.  

4.2.6. Chegada no aeroporto 

Ao chegar no aeroporto, o cliente pode ir direto ao portão de 

embarque (caso seu check-in esteja feito e ele não vá despachar bagagem). 

Caso contrário, pode fazer seu autoatendimento em totens ou ir diretamente aos 

guichês da companhia.  

Em caso de check-in nos totens, a linguagem ao cliente deve ser 

amigável e intuitiva. Embora hoje ainda haja totens nos aeroportos, a ideia é que 
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cada vez mais os clientes façam seu check-in por meio de aplicativos e utilizem 

bilhetes de embarque eletrônico.  

Caso o passageiro se dirija a um check-in, a sinalização das filas deve 

ser clara para que o cliente saiba qual fila adentrar. Se houver um funcionário da 

companhia recepcionando e triando os clientes (normalmente conhecido como 

lobby ou filter) ele deve ser educado, cordial e prestativo, afinal é o primeiro 

contato direto com a companhia aérea desde o início do processo. A ideia de 

que “a primeira impressão é a que fica” deve ser utilizada como verdade, visto 

que um mal atendimento nessa fase pode causar uma dificuldade imensa em 

fazer a experiência de viagem do cliente ser positiva. Se ele se irritar ou não 

gostar do atendimento inicial, é possível que ele veja todas as demais etapas de 

forma negativa, mesmo que sejam corretamente executadas.  

O atendimento de check-in pode ser realizado em: 

• Autoatendimento: cliente realiza seu próprio check-in de forma 

web, mobile ou em totens; 

• Guichê de Prioridades por Lei: destinado ao atendimento 

prioritários de PNAES (Passageiros com Necessidades 

Especiais); 

• Guichês para Clientes de Programa de Fidelidade ou Membros 

de Alianças: atendimento dedicado a passageiros frequentes 

da companhia ou de companhias membro de sua aliança. São 

os clientes que mais trazem receita à empresa, assim a 

qualidade e tempo de atendimento deles devem ser o melhor 

possível; 

• Guichê de Check-in: guichê para atendimento de clientes que 

não realizaram seu autoatendimento. É realizado o check-in e 

o despacho da bagagem. Esse tipo de check-in tem se tornado 

cada vez mais raro, por requerer mais tempo do funcionário da 

companhia e piorar a produtividade; 

• Despacho de bagagem:  para clientes que já realizaram seu 

autoatendimento e desejam apenas despachar sua bagagem; 
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• Despacho rápido de bagagem: para clientes que já realizaram 

seu autoatendimento e já etiquetaram suas bagagens; 

É importante que nessa etapa o passageiro consiga realizar as ações 

necessárias para pagamento de bagagem e seu excesso e não tenha que se 

deslocar a outro lugar, o que dificultará o processo. 

4.2.7. No aeroporto 

No aeroporto, após procedimentos de check-in, o cliente começa a 

desfrutar da sua experiência de viagem. Tem acesso a lojas, comodidades, 

Salas VIP, entre outros. 

Nessa etapa é de suma importância que a sinalização do aeroporto 

seja eficiente, para que o passageiro chegue corretamente ao local desejado e 

que tenha ciência de seu tempo de deslocamento, prevenindo atrasos ou perda 

de seu voo.  

4.2.8. Embarque e Recepção a Bordo 

No momento do embarque é essencial que todas as informações 

(atrasos, cancelamentos, status do voo, etc), chamadas, alterações de portão 

sejam claras e frequentes. O cliente está ansioso por sua viagem, alguns 

possuem medo de voar, e nesse momento quanto mais informações forem 

dadas a ele, melhor. Falta de informação gera ansiedade. 

O procedimento de embarque deve ser realizado de forma 

organizada, no qual os passageiros deverão comparecer à fila conforme sua 

prioridade e fileira/ grupo de embarque. A ordem de embarque no Brasil dá 

prioridade aos clientes prioritários por lei. 

Quanto a recepção do cliente a bordo, a mesma deve ser realizada 

de forma cordial, simpática, educada e prestativa, desde o primeiro cliente até o 

último que adentrar no avião. Os comissários deverão ser solícitos com quem 
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precisar de ajuda. A acomodação dos passageiros deve ser realizada de forma 

eficiente. 

Durante este processo, um dos principais gargalos, causa de atraso 

e descontentamento dos clientes, é acomodação de bagagens a bordo. Após a 

implementação da resolução 400 da ANAC em março de 2018, quando foi 

autorizada a cobrança de bagagem despachada e o peso da bagagem de mão 

permitido foi alterado de 5kg para 10kg a quantidade de bagagem de mão foi 

consideravelmente elevada. É um grande desafio atual das companhias aéreas 

brasileiras a otimização de procedimentos para acomodação de bagagens e 

redução de transtornos aos clientes.  

Para tentar reduzir o impacto de atrasos e falta de espaço no 

compartimento de bagagem, as companhias aéreas induzem os passageiros a 

guardarem itens pessoais embaixo da poltrona localizada a sua frente, como 

bolsas, mochilas e somente colocar nos compartimentos as bagagens de maior 

volume. Por diversas vezes essa instrução causa descontentamento aos 

clientes. Porém, é necessário educá-los. Como o despacho é pago, muitas 

pessoas entram a bordo com volumes acima do permitido, ocupando o espaço 

dos demais clientes. 

4.2.9. Em voo 

Durante o voo, há dois quesitos principais para a experiência do 

cliente: o entretenimento a bordo e o serviço de bordo. 

O entretenimento a bordo pode ser fornecido de diversas formas: telas 

individuais localizada à frente da poltrona, internet a bordo (gratuita ou paga), 

internet para conectar o entretenimento disponível no voo no próprio dispositivo 

eletrônico do passageiro.  

Quanto ao serviço de bordo, ele possui significativa diferença entre os 

voos domésticos e os internacionais. Nos domésticos, os serviços podem ser 

gratuitos ou cobrados, normalmente compostos por snacks e bebidas. Já nos 
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internacionais as refeições são mais robustas, principalmente devido ao elevado 

tempo de voo. O serviço difere entre as classes das aeronaves: primeira, 

executiva e econômica. 

4.2.10. Chegada  

Na chegada ao destino, a companhia aérea deve prover ao 

passageiro uma experiência ininterrupta durante o processo de desembarque. A 

recepção da equipe de solo deve ser proativa. Deste modo, o cliente saberá para 

onde deve seguir, seja área de desembarque, restituição de bagagem ou 

conexão. 

4.2.11. Conexões 

Caso o passageiro possua conexão, ao chegar no destino deve haver 

um funcionário da companhia disponível para triagem e informações. Caso haja 

conexão perdida, a mesma deve ser tratada na origem. O passageiro deve sofrer 

o menor impacto possível nesses casos. Por isso, uma comunicação clara e 

proativa é essencial. 

4.2.12. Orientando e resolvendo 

É de suma importância que sempre haja funcionários da empresa 

disponíveis durante toda a experiência o cliente para auxiliá-lo e resolver 

qualquer problema ou inconveniente que possa acontecer. Assim, as 

companhias devem empoderar seus funcionários ou demais meios para resolver 

o problema do cliente no primeiro ponto de contato, seja ele SAC, Call Center, 

presencial ou por aplicativo. 

4.2.13. Comunicação contínua 

Após finalizada a experiência do cliente, não se pode perder o vínculo 

com o mesmo, a empresa deve sempre se manter conectada. A comunicação 

para novas compras deve virar um ciclo. Um meio para que isso aconteça é a 

pontuação nos programa de milhas. 
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4.3. Situação atual da empresa 

A Passaredo é atualmente a empresa aérea comercial mais antiga do 

Brasil. Nascida em 03 de julho de 1995 e próxima a completar seus 25 anos de 

existência, sofreu para se manter ativa durante a forte crise econômica global e 

desvalorização do Real perante o Dólar. O período mais difícil e desafiador 

aconteceu em outubro de 2012, quando entrou no processo de recuperação 

judicial. Com o cumprimento dos quesitos da recuperação e após a venda que 

não foi concretizada, saiu do processo da recuperação judicial em agosto de 

2017.  

Neste período, o PIB ficou praticamente estável. Os custos por sua 

vez subiram de forma não proporcional. A alta do dólar trouxe grandes impactos 

às aéreas brasileiras, visto que 50% dos custos e despesas de uma companhia 

aérea são compostos em dólar.  

Segundo a Agência Nacional do Petróleo – ANP2, o combustível que 

representa 30% dos custos e despesas operacionais, em média, o valor do litro 

no primeiro trimestre foi 10,8% maior do que no mesmo período do ano anterior. 

A taxa de câmbio do real frente ao dólar também manteve sua 

tendência de aumento e oscilou. O primeiro trimestre de 2019 foi 16,2% superior 

ao mesmo período de 2018. A taxa de câmbio, além de influenciar nos custos de 

combustível também é a moeda de referência para custos com arrendamento, 

manutenção e seguro de aeronaves. 

Já em relação a tarifas pagas pelos passageiros, conforme o relatório 

trimestral de Tarifas Aéreas Domésticas – Nacional, publicado pela ANAC, a 

tarifa média das rotas monitoradas e o mercado geral têm reduzido ano a ano. 
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Figura 7: Relatório de Tarifas Aéreas Domésticas 

Autor: ANAC 

Os valores reais foram deflacionados (atualizados) pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até dezembro/2018, para possibilitar a 

comparação dos preços ao longo do tempo. 

Para suportar os momentos de crise, as companhias como um todo 

tiveram que optar por alguns ajustes em seus negócios. Com a Passaredo não 

foi diferente. Foi necessário trabalhar com a redução de custos, sem afetar a 

segurança operacional. Muitos negócios corporativos foram perdidos. A era da 

tecnologia digital proporcionou uma revolução na forma de fazer negócios, como 

por exemplo, uma simples conference call, capaz de unir várias pessoas do 

mundo em um único clique. As empresas com rotas regionais foram as mais 

atingidas. 

O público corporativo é um importante componente no incremento de 

tarifa média. Todas as empresas tiveram que ajustar seus orçamentos e formas 

de utilização. Como alternativa, o setor aéreo procurou estimular as viagens a 

lazer ou turismo, modalidade que traz muito volume de passageiros, mas pouco 

incremento de tarifa média. 

Entre os anos de 2017 e 2018 o setor aéreo, em busca por melhores 

resultados, viveu constantes cortes de ASK´s (Assentos por Quilômetro) no 

mercado doméstico. 
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Figura 8: Variação ASK mercado doméstico 

Fonte: Dados e Fatos da ABEAR. Não incluem dados da Azul. 

Ao contrário do comportamento do mercado doméstico, a Avianca 

Brasil cresceu em oferta. Nesse período a Passaredo se viu obrigada a reduzir 

19% de sua operação. Ao final de 2018, agravada com descontrole de suas 

contas e a greve dos caminhoneiros, a Avianca Brasil deu início ao processo de 

recuperação judicial que não evoluiu conforme a vontade dos funcionários e 

credores e, em menos de quatro meses, paralisou suas operações, deixando de 

voar 13% do mercado doméstico. 

Este movimento ocasionou uma redução muito forte na oferta de 

passagens e permitiu abrir novamente espaço para a concorrência no aeroporto 

mais importante da América Latina, o Aeroporto de Congonhas ou Deputado 

Freitas Nobre. Neste processo, várias empresas se habilitaram para aquisição 

de slots. Entre elas a MAP, a Passaredo e a TwoFlex. Após uma mudança na 

regra de concessão de slots, a Azul foi habilitada também na operação. GOL e 

LATAM não puderam participar devido à grande quantidade de seus voos já 

presentes na operação do Aeródromo. Após alguns ajustes a respeito da 

operação no aeródromo a divisão de slots ficou ajustada da seguinte forma: 

• Azul: 15 Slots; 

• Passaredo: 14 Slots; 

• MAP: 12 Slots; 

• TwoFlex: 14 Slots, porém na pista auxiliar. 

Após a divulgação destas regras as companhias começaram a 

verificar recursos e formas de realizarem as novas operações. Com isso, após 

um acordo operacional entre as empresas, a Passaredo faz a aquisição da MAP 

ASK RPK

AVIANCA 13.938.181 11.878.944 85,23 10.647.510 12,36 12,92 15.185.077 12.822.384 84,44 11.604.479 12,87 13,36 9% 8%

GOL 41.463.868 33.250.612 80,19 30.411.554 36,75 36,18 42.427.773 34.275.950 80,79 31.549.950 35,97 35,73 2% 3%

TAM 36.282.799 29.943.897 82,53 28.090.818 32,16 32,58 37.633.204 30.594.834 81,30 28.501.830 31,90 31,89 4% 2%

MAP 108.346 66.193 61,09 102.523 0,10 0,07 108.726 71.466 65,73 117.655 0,09 0,07 0% 8%

PASSAREDO 564.268 351.881 62,36 625.681 0,50 0,38 459.720 284.013 61,78 478.971 0,39 0,30 -19% -19%

TWOFLEX 0 0 0,00 0 0,00 0,00 6.165 3.515 57,02 14.220 0,01 0,00

TOTAL ABEAR 92.357.462 75.491.527 81,74 69.878.086 81,87 82,13 95.820.664 78.052.161 81,46 72.267.105 81,23 81,35 4% 3%

Outras empresas 20.455.327 16.422.794 80,29 20.748.446 18,13 17,87 22.143.826 17.889.441 80,79 21.381.845 18,77 18,65 8% 9%

TOTAL DOMÉSTICO 112.812.790 91.914.321 81,48 90.626.532 100,00 100,00 117.964.490 95.941.602 81,33 93.648.950 100,00 100,00 5% 4%

%

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 MARKET SHARE (%)

ASK (000) RPK (000) LF (%)
PAX PAGOS 

TRANSPORTADOS
ASK RPK

Companhia

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 MARKET SHARE (%)

ASK (000) RPK (000) LF (%)
PAX PAGOS 

TRANSPORTADOS
ASK RPK
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e agora as duas empresas passam a ter 26 slots em Congonhas, além de 

absorver as operações na região norte do país. 

A ponte aérea é um mercado exigente, possui passageiros atentos 

que escolhem o conforto, flexibilidade, malha, horários e a segurança de voar e 

ter o seu contrato de transporte cumprido. Isso ocasiona na empresa uma nova 

fase de contato com este passageiro. Estes conceitos serão tratados no próximo 

item, de acordo com o perfil do cliente e suas necessidades locais. 

4.3.1. A jornada do cliente nos serviços de transporte aéreo de passageiros 

na Passaredo  

Nesta etapa, serão apresentados como são na Passaredo os 13 

tópicos anteriormente descritos no item 4.2 deste trabalho. Os dados serão 

obtidos através de pesquisa em documentos e procedimentos internos da 

Passaredo, quando disponíveis, através de consulta a informações de domínio 

público, como o website da companhia, e utilizando do conhecimento e 

experiência dos autores.  

4.3.1.1. Inspiração: Intenção de Compra 

O passageiro tem a percepção que a empresa possui operações em 

aeroportos mais regionais que nos centrais. Não existe uma publicidade 

constante fora do website para fazer com que o passageiro lembre da companhia 

aérea, porque a companhia não prioriza estes investimentos. 

A empresa tem operações independentes em três áreas distintas no 

Brasil: 

• Região Norte – opera com o nome de MAP 

Há campanhas pontuais em que o marketing concentra campanhas 

de impulsionamento dentro do website da companhia e agências de emissão 

exclusivas de alguns canais corporativos. O principal destaque da campanha 

está na divulgação do tempo de viagem e segurança. 



59 

 

• Região Nordeste - opera com o nome Passaredo 

Há campanhas pontuais onde o marketing concentra campanhas de 

impulsionamento em redes sociais, influenciadores de opinião, campanhas 

dentro do website da companhia, agências de emissão exclusivas de alguns 

canais corporativos. O principal destaque da campanha está na divulgação do 

preço. 

• Regiões do eixo Centro-Oeste, Sudeste e Sul – opera com os 

nomes de Passaredo e MAP 

Há campanhas pontuais onde o marketing concentra campanhas de 

impulsionamento em redes sociais, influenciadores de opinião, campanhas 

dentro do website da companhia, agências de emissão exclusivas de alguns 

canais corporativos. O principal destaque da campanha está na divulgação da 

qualidade do produto, das opções de horários, no quesito de pontualidade e 

regularidade da empresa, da segurança do serviço e do preço praticado. 

4.3.1.2. Pesquisa, Compra e Alteração de reserva 

A região Norte possui uma infraestrutura menos abrangente para o 

transporte coletivo e não há concorrência efetiva entre os modais existentes.  

O passageiro vê a necessidade de comparar o preço, dia da viagem, 

pontos de embarque/desembarque, deslocamento, custos de estadias e 

alimentação e rota com outros modais e então é tomada a decisão da compra. 

O transporte fluvial é tão importante quanto o transporte terrestre, mas o tempo 

da viagem de avião chega a ser até 10 vezes mais rápida. 

Neste mercado, os passageiros tendem a comprar passagem com 

franquia de bagagem despachada. 

A região Nordeste possui uma infraestrutura mediana para o 

transporte coletivo e possui mais concorrência entre os modais existentes. 

Alguns passageiros possuem o perfil turístico, mas a maior parte dos 



60 

 

passageiros vem do transporte local com perfil corporativo, de estudante, em 

tratamento médico e de visita a parentes. O passageiro desse mercado tem uma 

grande preferência em comparar o preço, mesmo que tenha que abrir mão do 

dia escolhido, ficar mais tempo em conexões sem tirar a atenção ao tempo para 

deslocamento, custos de estadias e alimentação e rota. Os passageiros tendem 

a realizar a viagem com 02 a 04 passageiros. Dependendo do preço, trocam o 

modal de transporte. O transporte aéreo é o mais efetivo para região e acaba 

sendo o meio escolhido. 

As regiões do eixo Centro-Oeste, Sudeste e Sul sem dúvidas são as 

regiões com as melhores infraestruturas, concorrência direta e intermodais.  

O passageiro desse mercado tem uma grande preferência em 

comparar modais e preços. Preferem viagens mais diretas ou com mínimo de 

conexões, que mantenham o dia escolhido da viagem além de levarem em 

consideração o tempo para deslocamento, custos de estadias e alimentação e 

rota. 

O aeroporto mais importante desta região é o Aeroporto de 

Congonhas. As características são muito marcantes. O transporte aéreo nem 

sempre é o mais efetivo para região e em alguns casos acaba não sendo 

escolhido porque o passageiro prefere ter a comodidade de sair e chegar ao 

ponto exato do seu compromisso. 

O perfil do passageiro neste mercado prefere viagens rápidas e abrem 

mão na bagagem despachada para economizar tempo principalmente no 

desembarque e preferem o preço que contém bagagem de mão. 

Quanto às regras tarifárias, para melhorar a experiência do cliente e 

deixá-las mais claras e comparáveis, no momento da compra é possível verificar 

as famílias de tarifárias, agrupadas com mesmas características de regras. A 

família “LIGHT” possui maiores restrições e um maior desconto da maior tarifa e 

a família “TOP” possui poucas restrições e um menor percentual de desconto. 
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Caso o passageiro prefira uma tarifa na família “LIGHT” que não inclui 

bagagem despachada, no dia do voo poderá comprar no check-in uma ou mais 

peças de bagagem despachadas, conforme a descrição abaixo. 

Figura 9: Identificação da regra tarifária 

Autor: Passaredo Linhas Aéreas (2020) 

O canal de compra da passagem é o responsável pelo gerenciamento 

da reserva, mas se o passageiro procurar o atendimento da empresa o 

gerenciamento será feito entre a empresa e o passageiro. 

Ao comprar sua passagem o passageiro recebe o seu comprovante 

de venda com os dados da viagem, regras tarifárias e informações para 

apresentação no check-in. 

O comprovante da figura 8 mostra a quantidades de passageiros nas 

reservas, nomes destes passageiros, datas, voos, trechos a serem voados, 

resumo do pagamento e valor total pago. 



62 

 

Figura 10: Confirmação de Reserva de Passagem 

Autor: Passaredo Linhas Aéreas (2020) 

No segundo comprovante fornecido, como mostra a figura 9, há o 

descritivo de regras para apresentação ao voo, das bagagens (pesos e 

quantidades por passageiro), informações sobre endosso, remarcação, entre 

outras orientações aos passageiros. 
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Figura 11: Informações Importantes para o embarque 

Autor: Passaredo Linhas Aéreas (2020) 

Em toda etapa de compra de passagem é requerido que o passageiro 

forneça suas informações de contato pessoal para, caso ocorra alguma 

alteração no voo, seja avisado e possa decidir como proceder no ajuste da sua 

viagem e não prejudicar ainda mais sua experiência. 

4.3.1.3. Pré-viagem 

Quando o dia do voo se aproxima o sistema não promove qualquer 

interação com o passageiro como o envio de guias/mapas/pontos turísticos da 

viagem. 
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4.3.1.4. Entrega de bagagem, pré-voo e rastreamento 

Não é disponibilizado um serviço de retirada/restituição de bagagem 

antecipada. No dia do voo a opção existente é a presencial na fila de atendimento 

do aeroporto. 

O passageiro pode optar pela ferramenta de web check-in fazer o seu 

atendimento levando consigo no dia do voo bagagem de mão. Se o passageiro 

adquire o bilhete com um dos parceiros LATAM/GOL essa ferramenta fica 

indisponível.  

4.3.1.5. Deslocamento de e para o aeroporto 

Existe um acordo para aluguel de veículos na Movida que concede 

7% de desconto sobre a locação do veículo. Demais parcerias com transportes 

que complementam a experiência do cliente não estão disponíveis.  

Apesar de constar algumas informações no comprovante de compra 

de passagem, não existe no site da empresa ou em outro meio a divulgação do 

mapa de localização de loja/check-in nos aeroportos. 

4.3.1.6. Chegada e check-in 

Não existe o serviço de lobby e quando o voo envolve um grupo a 

agência da venda disponibiliza o serviço no dia do voo como uma cortesia. 

Não há serviço de autoatendimento nos aeroportos. Há previsão de 

disponibilização de totens somente em 2020 nos aeroportos com operações 

mais concentradas. 

Os serviços de assistências especiais disponíveis na Passaredo são:  

Transporte de animal na cabine (PETC): somente cachorros e gatos 

com valor de R$ 250;  
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Menores desacompanhados: assessoria para crianças maiores que 

05 anos de idade, com documentação válida e autorização judicial. Neste tipo de 

transporte não existe uma pessoa acompanhando o menor, mas ele é 

identificado, sendo o primeiro no embarque e no desembarque.  Demais 

processos são os mesmos aplicados aos demais passageiros. Esse serviço não 

possui custo. 

Embarque para Atendimentos Especiais (Passageiros PNAE): 

passageiros com deficiência, pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos, gestante, lactante, pessoa acompanhada por criança de colo, pessoa com 

mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que por alguma condição específica 

tenha limitação na sua autonomia como passageiro. Esse serviço ainda 

contempla Cão-guia, Cão de Suporte Emocional, desconto de 80% (oitenta por 

cento) no valor cobrado pelo excesso de bagagem deste item para equipamentos 

técnicos, médicos indispensáveis utilizados pelo PNAE. 

4.3.1.7. No aeroporto 

A Passaredo não oferece facilidades e comodidades a seus clientes, 

tais como salas VIP, por exemplo. Os quesitos de loja e sinalização nos 

aeroportos são responsabilidade das administradoras aeroportuárias.   

4.3.1.8. Embarque e Recepção 

O passageiro recebe informações do seu embarque, como portão e 

assento, ao realizar seu check-in. O embarque é realizado em grupos de fileiras, 

seguindo a seguinte ordem: 

(i) Passageiros prioritários por lei; 

(ii) Passageiros entre as fileiras 01-09; 

(iii) Passageiros entre as fileiras 10-17. 

Em aeroportos sem estruturação de fingers o embarque é feito 

remoto, de uma forma mais rápida que o mercado, pela própria pista. 
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Mesmo quando há estrutura de fingers o embarque será remoto, visto 

que não existe estrutura mecânica para acoplagem do mesmo em aeronaves de 

menor porte, como as operadas pela Passaredo. Desta forma existe a 

necessidade dos passageiros saírem do terminal de embarque e entrarem em 

um ônibus do terminal que os levará até o local da aeronave, sujeitando-se às 

condições climáticas da pista. Todo este movimento prejudica a experiência do 

cliente. O padrão do serviço contratado é de um ônibus por voo. 

O embarque é realizado na cauda do avião e o acesso da aeronave é 

feito por uma escada estreita e alta. A recepção dentro do avião é realizada pela 

Comissária de Bordo.  

4.3.1.9. No voo 

O entretenimento disponível para o passageiro é a revista de bordo, 

publicada mensalmente. Tem na capa a reportagem sobre um dos destinos da 

companhia. Não possui o sistema de entretenimento eletrônico. 

O ponto positivo é que a Aeronave ATR-72-500 possui 68 assentos 

revestidos em couro com selo "A" da ANAC, que considera o espaço útil entre 

as poltronas igual ou maior a 73 centímetros + pelo menos 45 centímetros de 

largura do encosto, além de possuir uma configuração padrão de quatro 

assentos por fileira, sendo divididos em janela-corredor // corredor-janela, não 

existindo a poltrona do meio que causa um certo desconforto a quem ocupa o 

assento. 

O serviço de bordo é padronizado, sendo servido amendoim, batata 

chips, cerveja (a partir das 11:00 AM), refrigerante de vários sabores e água. 

Não há a opção de compra de lanches e/ou adicionais. 

Como ponto negativo vale citar que existe apenas um toalete, o que 

acarreta maior utilização e consequente desgaste no critério limpeza. 

O modelo ATR turbo hélice possui o BIN de alocação de bagagem de 

mão que segue a legislação, mas tem a capacidade menor que a capacidade 
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despachada quando existem voos de alta demanda. Nestes casos a companhia 

faz o despacho das bagagens de forma gratuita, mas o trâmite pode gerar atraso 

na partida do voo e também maior demora para o cliente no momento da 

restituição das bagagens no destino. 

4.3.1.10. Chegada 

Antes do desembarque a comissária de bordo fornece informações 

para os passageiros sobre aqueles que devem permanecer a bordo, conexões 

e/ou restituição de bagagens. 

Assim como o embarque, o desembarque é realizado de maneira 

remota, com ou sem a utilização de ônibus para transporte dos passageiros da 

aeronave até o terminal, dependendo da infraestrutura do aeroporto. 

O desembarque é realizado na cauda do avião e o acesso ao terminal 

do aeroporto é recepcionado por um funcionário que novamente orienta 

passageiros em conexão e esteira de bagagem para a restituição. 

A restituição da bagagem é realizada pela estrutura da administradora 

do aeroporto. 

4.3.1.11. Conexões 

Quando há conexões entre voos da empresa, o passageiro leva 

consigo apenas a bagagem de mão, retirando a bagagem despachada apenas 

em seu destino. Quando há conexões entre voos da empresa com os parceiros 

(GOL/LATAM), o passageiro tem que retirar a sua bagagem despachada, sair da 

sala de embarque, realizar um novo check-in e voltar para sala de embarque. 

Caso o passageiro possua apenas a bagagem de mão e optar por fazer o web 

check-in da parceira, então poderá ficar na sala de embarque sem a necessidade 

de um novo check-in. 
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4.3.1.12. Orientando e Resolvendo 

O passageiro pode ligar para o SAC para tratar qualquer problema 

que envolva cancelamentos ou alterações nos voos comprados. Neste caso, o 

passageiro tem a opção do reembolso integral, da remarcação sem custos para 

mesmos trechos e alguns casos a acomodação antecipada com congêneres 

(este trâmite é mais complicado porque a companhia deve fazer uma compra 

comum com a outra empresa e requer uma análise mais detalhada para o 

processo).  

O passageiro também tem este canal para localização de bagagem 

perdida ou danificada, mau atendimento, cobranças duplicadas ou outro 

problema pontual que possa ter encontrado durante sua experiência. 

O manuseio da bagagem envolve empresas terceirizadas e estrutura 

da administração aeroportuária em questão, então no caso de perda pode-se 

demorar um pouco mais na solução do problema. Caso haja bagagem danificada 

com possível conserto, é aberto um protocolo que garante o serviço e a 

devolução ao passageiro. 

No call center, o passageiro pode esclarecer qualquer dúvida sobre o 

seu voo além de resolver qualquer pendência de pagamento direto.  

Além disso, nos aeroportos, caso ocorra algum problema no momento 

do embarque ou algum evento operacional que ocasione atraso ou 

cancelamento do voo, o atendimento presencial oferece assistência material, 

acomodação em voo de outra companhia ou reembolso integral. No caso do 

problema com bagagem e o atendimento presencial não a localize ou tenha sido 

causado algum dano, a solução será apenas via SAC e o passageiro não 

consegue resolver o problema de imediato. 

4.3.1.13. Comunicação contínua 

Existe no site um canal de cadastro para o passageiro receber ofertas 

por e-mail. Nas redes sociais, quem segue a marca da empresa, também recebe 
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novidades e promoções para compra de passagens. No entanto, o passageiro 

não possui um benefício de pontos para troca de passagens ou produtos não 

aéreos, não há programa de milhagem. Também não existe um ciclo que mostre 

ao passageiro lembranças de viagens anteriores, destinos preferidos o que não 

contribui para o ciclo do passageiro. 

5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE VALOR 

Como exposto e concluído no capítulo 2.3 deste trabalho, a 

ferramenta Mapa da Proposta de Valor permite avaliar de forma pontual quais 

são os objetivos, os ganhos e as dores dos clientes e a forma como os produtos 

ou serviços oferecidos por uma empresa ajudam esses clientes a atingir seus 

objetivos, gerar valor e aliviar ou eliminar suas dores. Essa ferramenta será 

usada na avaliação dos serviços atualmente oferecidos pela Passaredo, de 

forma desenvolver a proposta de valor relacionada à jornada do cliente. 

5.1. Mapa da proposta de valor na Passaredo 

No capítulo 2.3 foi visto que o Mapa da Proposta de Valor é mais 

eficientemente quando aplicado a grupos específicos de clientes. Tendo como 

referência o levantamento realizado em 2014 pela secretaria de Aviação Civil em 

parceria com a Empresa de Planejamento e Logística , que cobriu mais de 65 

aeroportos, rastreando 98% da movimentação aérea e identificando o perfil do 

passageiro brasileiro por região, rota e motivo da viagem, identificou-se dois 

principais grupos os quais são foco para o desenho da proposta de valor - 

passageiro corporativo, viajando a trabalho e o passageiro em viagem de 

turismo. 

5.1.1. Mapa da Proposta de Valor 

A base para iniciar a construção do Mapa da Proposta de Valor é 

identificar as tarefas ou objetivos dos clientes, suas dores e ganhos. Para esse 

mapeamento foi utilizada pesquisa em formulário digital com perguntas abertas 

e agrupadas da seguinte forma: 
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Identificação da motivação e tarefa a ser realizada. 

• Qual tipo de viagem irá avaliar? 

• Porque decidiu ou precisou viajar? (ex: "Para visitar um 

cliente", "Para conhecer um lugar novo") 

• Porque escolheu viajar de avião? 

O momento da compra, que inclui a tomada de decisão, pesquisa e 

compra efetiva. 

• Vê alguma dificuldade no momento da compra de passagem? 

Algo que incomode ou que seja desagradável? 

• O que considera que é esperado durante a seleção e compra 

de uma passagem? 

• O que lhe surpreenderia num processo de compra de 

passagem? 

A primeira etapa da viagem, que engloba o deslocamento até o 

aeroporto, check-in, passagem pelos pontos de verificação, raios-x, até a 

chegada ao portão de embarque. 

• O que lhe incomoda ou qual dificuldade tem nessa etapa? 

• Qual sua expectativa (o que já espera) nesse processo? 

• O que seria surpreendente ou poderia ser melhor? 

Segunda etapa da viagem, constituída pelo embarque na aeronave e 

o voo. 

• Quais dificuldades e/ou incômodos na hora de embarcar e 

durante o voo? 

• O que é o padrão e está dentro da sua expectativa durante 

essa etapa? 

• O que superaria sua expectativa se ocorresse em uma próxima 

viagem? 
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O término da viagem, referente ao desembarque, resgate de 

bagagem e saída do aeroporto. 

• Quais dificuldades ou problemas durante essa parte final da 

viagem? 

• O que está dentro da sua expectativa nessas etapas? 

• Algo lhe surpreenderia? 

Pós viagem, referente a fatores e contatos da empresa depois que a 

viagem ocorreu.  

• Algum incômodo, problema ou dificuldade depois que 

concluída a viagem? 

• O que é esperado depois da viagem? 

• O que seria surpreendente se ocorresse depois de uma 

próxima viagem? 

A pesquisa foi aplicada a passageiros de diversas companhias aéreas 

e seus resultados foram consolidados e utilizados para a preparação da parte do 

cliente nos Mapas de cada perfil de cliente que serão vistos a seguir. 
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5.1.1.1. Passageiro corporativo viajando a trabalho 

Figura 12: MPV da Passaredo para passageiro viajando a trabalho 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2020) 

Passageiros usuários do transporte aéreo para fim corporativo 

listaram “Visitar clientes” e “Fazer reuniões de trabalho” como principais tarefas 

que querem realizar. Foram vistas ainda, porém em menor frequência, tarefas 

como “Dar aulas e palestras”, “Efetuar compras para a empresa”, “Prestar 

concurso” e “Visitar pontos de venda”. Dentre as justificativas para escolha do 

modal aéreo para realizarem suas tarefas, os clientes em maioria citaram a 

rapidez desse transporte para percorrer a distância necessária e tal fato foi 

incluído dentre os ganhos no MPV. 
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Figura 13: Detalhe do Cliente no MPV para passageiro a trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2020) 

As principais dores percebidas pelos clientes corporativos nessa 

pesquisa são “Falta de clareza nas informações e preços de tarefas”, relacionado 

ao segunda etapa da jornada mapeada no capítulo 4.2 deste trabalho, “Ficar 

recebendo ofertas por e-mail” após realizar a viagem, tema relacionado à última 

etapa da jornada, e três outras dores – “Fila no raio-x”, “Filas de embarque 

desorganizadas” e “Demora na disponibilização da bagagem” relacionadas ao 

tempo gasto em algumas etapas da sua jornada. 

Os principais ganhos que o cliente corporativo deseja durante as 

etapas da sua jornada, além da rapidez na viagem, citada anteriormente, são em 

maioria o revés das principais dores, sendo esses a “Clareza nas informações 
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de compra”, “segurança de dados”, “rapidez no processo de raio-x”, “organização 

no embarque e acomodação a bordo” e “rápida disponibilização da bagagem 

despachada”. 

Foram listados os serviços que fazem frente às tarefas do cliente 

viajando a trabalho, sendo estes, os voos regulares, transporte de bagagens, 

possibilidade de efetuar check-in no autoatendimento e a parceria com outras 

companhias aéreas, que visa ampliar a oferta de destinos aos clientes. 

Figura 14: Detalhe da Empresa no MPV para passageiro a trabalho 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2020) 

A Passaredo possui alguns atributos que são considerados criadores 

de ganhos pois a diferenciam das demais concorrentes do mercado e vão de 
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encontro com as necessidades dos clientes. O fator mais relevante dentre todos 

é o pool de rotas exclusivas que faz com que a companhia se torne a melhor e 

mais rápida opção de deslocamento entre essas cidades. Outro ponto relevante 

é que a companhia oferece preços acessíveis aos clientes mesmo em rotas 

exclusivas. 

A empresa conta com uma frota homogênea de aeronaves, que criam 

uma experiência única em todos os voos e a distribuição de assentos em fileiras 

de dois lugares contribuem para o maior conforto a bordo. Além disso a 

companhia é a única do Brasil a oferecer cerveja aos passageiros gratuitamente, 

além de um serviço de bordo com batatas chips e amendoim torrado e opções 

como água mineral sem gás, suco citrus e balas. Por ser uma companhia de 

pequeno porte e de operar aeronaves menores, os processos no aeroporto tais 

como check-in e embarque são sempre tranquilos de serem executados e com 

poucas filas, fazendo com que o atendimento seja mais dedicado e pessoal. 

Esse é um ponto de relevância e queixa frequente dos passageiros conforme 

evidenciado nas dores do mapa da proposta de valor.   

Como forma de reduzir os impactos negativos nos itens listados pelos 

clientes como dores, a Passaredo realiza algumas práticas analgésicas tais 

como prover o maior número de informação possível sobre as diferenças 

tarifárias e o que compreende cada perfil de tarifa. Para isso ela inclusive utiliza 

nomes semelhantes aos das concorrentes facilitando o entendimento para o 

cliente que esteja habituado em comprar em outras empresas. O fluxo de vendas 

é simplificado e dispõe da comparação entre as tarifas não se utilizando de 

artifícios como o “opt-in”, deixando serviços e produtos opcionais já 

selecionados, e de “pegadinhas” como botões de cores verdes para opções 

negativas. A companhia realiza a venda apenas de bagagens, o que diminui a 

sensação de confusão relatada pelos clientes durante a pesquisa e 

levantamento das dores. 

Para evitar a desorganização na fila do check-in e embarque a 

empresa possui placas informativas que orientam no check-in, o que cada 

posição de atendimento está dedicada a realizar, e no embarque, a definição da 
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ordem de entrada na aeronave. Boa parte das dores relatadas pelos clientes são 

de ordem estrutural e não estão sob controle da companhia, entretanto, a fim de 

minimizá-las a empresa possui algumas medidas ativas tais como informar uma 

antecedência mínima de chegada ao raio-X, evitando assim atrasos e 

consequentes perdas de voos por parte dos clientes. 

Outro ponto relevante é que as aeronaves da Passaredo possuem 

escadas próprias já embutidas no avião fazendo com que o processo de 

desembarque seja mais rápido sem a necessidade da chegada de escadas. 

5.1.1.2. Passageiro em viagem de turismo 

Figura 15: MPV da Passaredo para passageiro viajando a passeio 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2020) 

As tarefas que os clientes em viagem de turismo querem realizar 

concentram-se em dois grandes grupos: Atividades Sociais, como “visitar 

parentes”, “encontrar familiares” e “ir a um aniversário” e Atividades de Lazer e 

Bem-estar, como “descansar”, “conhecer novos lugares” e “fazer turismo”. Esse 

tipo de passageiro normalmente escolhe a viajar de avião devido a rapidez e 

comodidade que este transporte proporciona, comparado a outros modais. 
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Figura 16: Detalhe do Cliente no MPV para passageiro a passeio 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2020) 

Nota-se que o passageiro viajando a passeio possui maior 

diversidade de pontos que lhes são dolorosos durante sua jornada, quando 

comparado ao passageiro corporativo. Contudo, na análise dos passageiros 

corporativos, cinco desses pontos foram identificados como de maior peso e 

estão concentrados nos processos do Aeroporto, como “Fila no check-in”; de 

Embarque, como “Desorganização no processo de embarque” e “Demora na 

acomodação da bagagem de mão”; e de Chegada, como “Falta de cuidado com 

as bagagens” e “Demora para resgatar a bagagem”. 

Da mesma forma que as dores, os ganhos esperados e desejados 

pelos clientes viajando a passeio são diversos. Nota-se alguns pontos 

relacionados ao desejo em receber promoções, descontos e benefícios, por 

exemplo “Upgrade de classe/ganhar desconto” e “Informação de promoção no 

momento da compra”, além disso, desejam ter uma diversidade de horários e 
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valores para sua escolha. É notável também que o passageiro que viaja a 

turismo quer que o tempo dos processos pré e pós viagem sejam breves, como 

“rapidez no processo de check-in e raio-X” e “rapidez no resgate de bagagem”. 

Além disso, foi citado que a pontualidade na partida e chegada e a organização 

durante o processo de embarque são relevantes para esse passageiro. Outro 

ponto observado é que o passageiro que viaja a passeio espera receber uma 

pesquisa de satisfação após finalizar sua jornada. Foi relatado também o desejo 

em ter “opções de transfer de ida e volta e para o aeroporto”. 

Os serviços e produtos oferecidos pela Passaredo são voos 

regulares, transporte de bagagens, parceria com outras companhias aéreas 

(para maior oferta de destinos e horários) e a possibilidade de efetuar check-in 

via web (autoatendimento). 

Figura 17: Detalhe da Empresa no MPV para passageiro a passeio 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2020) 
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Para o passageiro viajando a passeio, de forma similar ao que ocorre 

com o passageiro viajando a trabalho, o fato da Passaredo operar aeronaves 

com baixa capacidade de passageiros, com voos em horários espaçados torna 

o atendimento naturalmente mais dedicado e pessoal, além de mais abreviados 

e com poucas filas no check-in, estando alinhado aos desejos de celeridade nos 

processos de check-in e embarque apontados pelos clientes. Outro diferencial é 

a parceria com locadoras de carro, que permite ao cliente efetuar o aluguel de 

um carro diretamente no site da própria Passaredo, atendendo a uma 

expectativa dos clientes. Apesar da empresa não ter uma operação grande, ela 

atende destinos que são exclusivos, sendo assim a única opção para quem quer 

ou precisa viajar de avião, contudo a Passaredo oferece preços acessíveis, 

mesmo nessas localidades, atendendo a expectativa dos clientes em ter oferta 

de destinos e valores. As aeronaves possuem classificação “A” para o espaço 

entre poltronas a bordo, oferecendo assim bom conforto aos passageiros. 

Como já mencionado, por operar aeronaves de menor porte, 

naturalmente não há filas de check-in e também proporciona um embarque mais 

rápido e organizado, aliviando algumas das principais dores mencionadas pelos 

clientes. A Passaredo mantém informações claras sobre suas tarifas, bem como 

um comparador delas em diversos pontos do seu site, tanto para consulta em 

abas informativas quanto durante o fluxo de compra. Ainda, a empresa não faz 

uso de práticas como “opt-in”, deixando serviços opcionais previamente 

selecionados no fluxo de compra, tampouco usa ferramentas como letras 

maiores e cores que induzam o cliente a gastar mais sem perceber. Essas 

características aliviam más experiências reportadas pelos clientes relacionadas 

a falta de transparência, dificuldade de navegação entre as opções de compra e 

fluxo de compra muito extenso. 

5.2. Proposta de projeto 

5.2.1. Desenho da proposta 

Para viabilizar um incremento da experiência do cliente da Passaredo, 

será apresentada a proposta de melhoria abaixo. Essa proposta foi baseada nas 

dores e ganhos dos clientes, tanto a lazer quanto a trabalho, e nas oportunidades 
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de processos observadas durante a descrição da empresa no capítulo 4.3. Será 

seguida a segmentação de 13 estágios da jornada do cliente de transporte aéreo, 

onde será proposto um plano de ação para cada um deles, atribuindo 

posteriormente notas da situação atual da empresa e de como seria após a 

implementação do plano de ação.  

5.2.1.1. Inspiração: intenção de compra 

A inexistência de um plano de comunicação com o cliente foi 

percebida como uma necessidade latente da Passaredo. Atualmente a empresa 

não se comunica em nenhum momento com o cliente exceto no envio de e-mails 

transacionais durante compra, alteração e reembolso. Para isso propõe-se a 

criação de uma régua de comunicação minimamente segmentada que 

estabeleça o envio recorrente de ofertas, campanhas e conteúdo inspiracional 

sobre os destinos operados pela companhia. A implementação de tal recurso 

permitirá não só um incremento de venda, mas também servirá como uma 

ferramenta de engajamento com a marca.  

Notou-se também que o site da empresa possui informações 

institucionais e do produto da companhia, entretanto elas não estão em 

evidência. Ainda no site, não há explicação sobre a aquisição da MAP Linhas 

Aéreas e a página de ofertas está em branco (verificado em Janeiro de 2020). A 

revisão e ordenação das opções de menu do site com a inclusão de uma seção 

que conte a história, frota, serviço de bordo e experiência a bordo valorizam a 

construção da marca e fortalecem a recorrência de compra e fidelização dos 

clientes.  

5.2.1.2. Pesquisa, Compra e Alteração da Reserva  

O desenvolvimento de um aplicativo certamente é uma das grandes 

oportunidades da Passaredo. Com um aplicativo, mesmo que responsivo, os 

clientes poderão consultar seus bilhetes, realizar compras, guardar seus cartões 

de embarque e se comunicar com a empresa de forma ágil. Pelo ponto de vista 

econômico, é uma vantagem pois possibilita o envio de notificações diretas aos 

clientes tais como promoções e avisos sobre alterações imprevistas de itinerário. 
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Facilita a pesquisa de voos por parte do cliente e se torna um canal de vendas 

extra.  

Um outro ponto de melhoria é a automatização do processo de 

alteração. Atualmente, é possível modificar apenas as datas da viagem pelo site 

e para realizar uma mudança no itinerário, o cliente precisa comparecer a uma 

loja física ou realizar uma chamada para a central telefônica, o que consome 

muito tempo para aqueles clientes que valorizam o canal online. Para mitigar 

esse problema, indica-se o desenvolvimento da ferramenta de alteração e 

remarcação pelo site e aplicativo.  

Melhorar o processo de compra incluindo informações mais intuitivas 

sobre as tarifas e política de bagagem é um item importante pois, apesar de 

existir informação, ela é em texto e com um esquema de cores escuro de difícil 

leitura. O quadro com as regras da tarifa poderia ser mais compacto e gráfico.  

5.2.1.3. Pré viagem 

Para esse item, torna-se mais uma vez a atenção para a régua de 

comunicação. O envio de e-mails para relembrar o cliente sobre a viagem, 

oferecer opções de compra de serviços adicionais, direcionar a chegada ao 

aeroporto, ofertar o autoatendimento no check-in e eventualmente fornecer 

conteúdo sobre atividades no destino são algumas das possibilidades que 

devem ser exploradas. Elas aumentam a fidelização dos clientes e mitigam 

algumas das dores experimentadas por eles relativas à infraestrutura 

aeroportuária.   

5.2.1.4. Entrega de bagagem pré voo e rastreamento 

Não foram identificadas sugestões de melhorias significativas nesse 

estágio que poderiam ser aproveitadas para o modelo de negócio da Passaredo. 



82 

 

5.2.1.5. Deslocamento de e para o aeroporto 

Recomenda-se o estabelecimento de parceria com empresas de 

mobilidade tais como Uber e 99taxi, que ofereçam ao cliente alguma vantagem 

em desconto ou em acúmulo de pontos com programa de fidelidade para 

minimizar os incômodos de deslocamento entre o ponto real de partida e 

chegada durante o trajeto de ou para o aeroporto.  

O uso de geolocalização do aplicativo também possibilita a utilização 

de avisos para clientes que estejam muito distantes do aeroporto e que pelo 

cálculo do trânsito, precisam se apressar para sair e não perderem o voo.  

5.2.1.6. Chegada no aeroporto 

Um dos projetos de melhoria e que já está mapeada pela empresa é 

a instalação e/ou uso de quiosques (totem) de atendimento nos aeroportos. Ele 

reduz o tempo de espera dos clientes que é uma das grandes dores relatadas. 

Como é um projeto com grande impacto financeiro, deverá ser feito um estudo 

detalhado de tempo de espera por aeroporto para concentrar os esforços 

naquelas bases onde o tempo é maior e haja maior congruência de voos em 

horários próximos. Outra possibilidade a ser analisada é a utilização de 

quiosques da estrutura compartilhada dos aeroportos, mas ela geralmente está 

disponível apenas em cidades maiores.  

O uso da triagem no check-in, que é a recepção feita no início da fila 

por um ou mais agentes de aeroportos, auxilia a correta distribuição de clientes 

por fila e evita que ele tenha uma experiência negativa com longas esperas e 

com a sensação de desorganização. Essa melhoria também terá sentido apenas 

para os aeroportos mais movimentados.  

Não existe um processo de antecipação no aeroporto que é algo muito 

valorizado principalmente pelos clientes corporativos. Propõe-se o 

estabelecimento de uma política de antecipação e, posteriormente, a 

implementação de um sistema que permita essa antecipação por um custo fixo 

como é feito amplamente pelo mercado. 



83 

 

Outra proposta é possibilitar que passageiros frequentes salvem seus 

dados e de seus acompanhantes em acesso exclusivo para serem utilizados em 

compras e check-in futuros, economizando tempo do cliente e facilitando esses 

processos. 

5.2.1.7. No aeroporto 

Recomenda-se o estabelecimento de parcerias com salas VIP para 

os clientes identificados pela empresa como premium. Essa é uma forma de 

recompensá-los pela parceria e criar um atendimento diferenciado. Está restrito 

aos aeroportos maiores e que disponham de tal estrutura. Em Ribeirão Preto, 

que é o hub da companhia, não existe essa facilidade, portanto uma alternativa 

seria a locação e construção de uma sala própria neste aeroporto. 

5.2.1.8. Embarque e Recepção a Bordo 

Para tentar minimizar o desconforto e os constantes atrasos 

provocados pela alocação de bagagens a bordo da aeronave, propõe-se a 

melhoria no processo de check-in com o registro obrigatório das bagagens de 

mão, isto é, ao realizar o check-in, o cliente deve informar se possui ou não 

bagagem de mão e a quantidade de volumes para que a equipe do embarque 

dimensione a ocupação de bagageiro interno e tome ações preventivas, como o 

despacho gratuito de volumes.  

5.2.1.9. Em voo 

Mesmo com voos razoavelmente curtos, é de vital importância permitir 

que os clientes realizem as atividades que lhes causa satisfação até quando 

estão em voo. Sugere-se a aquisição de um sistema de entretenimento com 

conteúdo streaming para que os clientes possam navegar e se divertir com jogos, 

filmes e séries.  

Outra sugestão é a implantação de sistema de wi-fi a bordo pago com 

diferentes pacotes e preços para que o cliente que tenha a necessidade de se 

manter conectado consiga se satisfazer. Esse é um atributo especialmente 
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valorizados para o público corporativo que precisa trabalhar durante os 

deslocamentos.  

5.2.1.10. Chegada  

Um dos pontos de reclamação dos clientes é a espera para a entrega 

da bagagem que inclusive reverbera em outros problemas como o excesso de 

bagagens de mão a bordo das aeronaves. O proposto a seguir visa revisar e 

estabelecer em contrato com as empresas terceirizadas, níveis de serviço 

(SLAs) menores na entrega da bagagem. Caso isso afete muito as condições 

atuais, existe também a possibilidade de assumir a operação própria, mas isso 

exigiria uma análise mais detalhada sobre os prós e contras. 

Estabelecer um processo com limite de tempo para abertura de portas 

a partir do completo estacionamento da aeronave é uma outra sugestão para a 

saída mais rápida dos clientes. Vale salientar que em muitos casos essa saída 

depende das condições meteorológicas, das condições da aeronave e 

acoplagem de equipamentos e da estrutura aeroportuária com o uso de ônibus 

para o transporte até o terminal de desembarque, portanto o processo deverá 

considerar todas essas variáveis.  

5.2.1.11. Conexões 

Caso o passageiro possua conexão, ao chegar no destino deve haver 

um funcionário da companhia disponível no desembarque e devidamente 

identificado para triagem e informações pertinentes aos clientes que irão realizar 

conexões. 

5.2.1.12. Orientando e resolvendo 

Implementar o sistema de rastreamento de bagagem auxilia na 

diminuição dos índices de reclamação e o tempo médio de espera para a 

devolução de itens extraviados. A introdução desse tipo de sistema é 

recomendada pois o mesmo compartilha inclusive informações de busca e de 
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bagagens encontradas com outras companhias aéreas, aumentando ainda mais 

o sucesso e agilidade na resolução dos casos.  

Outra sugestão de melhoria é a implementação do atendimento via 

chat e do chatbot que é uma ferramenta mais barata pois elimina os custos de 

telefonia e atinge uma parcela dos clientes que prefere tirar dúvidas de maneira 

rápida e sem a burocracia do telefone.  

5.2.1.13. Comunicação contínua 

A falta de um programa de fidelidade é um dos pontos identificados 

como uma oportunidade de melhoria, visto que é uma forma de reter e estimular 

a reutilização do produto Passaredo. A companhia utiliza o programa Smiles para 

pontuar as compras que são realizadas no acordo de compartilhamento com a 

companhia Gol. Sugere-se para esse quesito a criação de um programa próprio 

com as dinâmicas de acúmulo e resgate de pontos ou a utilização de algum 

programa terceiro já existente como o próprio Smiles que permitiria ainda acesso 

ao conteúdo de outras companhias que já estão conectadas com a Gol. 

5.2.2. Estimativa de orçamento e análise de viabilidade 

Para tornar tangíveis as propostas elencadas, foi realizada uma 

estimativa de investimento para todas as iniciativas. Os valores atribuídos para 

cada iniciativa foram retirados de pesquisas bibliográficas e de benchmark das 

atuais concorrentes nacionais. A tabela ilustrada na Figura 18 apresenta os 

valores estimados por iniciativa. Os itens que estão sem valor atribuído são de 

projetos que não exigem dispêndio monetário, que dependem de negociação ou 

que já tenham os custos embutidos em outros projetos do próprio quadro. 

A vantagem da utilização da Matriz de Impacto e Esforço é que ela 

possui informações visualmente fáceis de serem lidas, pois conforme o explícito 

na figura 20, o quadrante I contém as soluções de tipo alavanca, ou seja, trazem 

um impacto alto com menor esforço empregado e dessa maneira, sabemos quais 

as propostas devem ser implementadas prioritariamente. 
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Vale ressaltar que o critério utilizado para realizar a classificação dos 

diferentes níveis de impacto e esforço, foi feita com base nas experiências e 

estimativas dos próprios autores. As classificações na matriz de esforço e 

impacto vão de 0 a 5, sendo 0 o menor impacto e esforço. Foram considerados 

iniciativas de menor esforço, aquelas que envolviam modificações simples. Elas 

possuem em geral adequações de procedimentos com tempo de implementação 

curto, poucas equipes envolvidas e baixo dispêndio de recursos financeiros. O 

contrário foi assumido para os desenvolvimentos mais complexos que em geral 

são adequações sistêmicas. Para a quantificação do impacto foi utilizada a 

mesma metodologia crescente de notas sendo que o impacto mais próximo de 

0 foi atribuído para os projetos que traziam menos benefícios reais aos clientes 

com base nos relatos coletados por meio dos questionários. Observa-se nesta 

análise que, o grupo de soluções propostas no quadrante I oferece um benefício 

em comum, e que necessita de baixo investimento: a melhoria da 

informação/comunicação ao cliente Passaredo. 

A falta de informações simples, porém importantes na hora da 

compra, no aeroporto ou no embarque podem atrapalhar muito nas decisões dos 

clientes, além de diminuir a sua motivação para futuras compras ou até mesmo 

a opção por fidelização junto à empresa. 

Para tornar a proposta de mudança palpável, foi realizada uma 

análise atribuindo notas de 1 a 10 para cada um dos treze passos da jornada do 

cliente considerando a situação atual da empresa e a situação futura, após os 

projetos estarem implementados, sendo verificado que a média atual é de 3,92 

e a futura subiria para 5,53. Para aplicar as notas em cada passo foi realizada 

uma rodada de debate entre os autores que, com base em suas experiências 

pessoais com a companhia Passaredo, aplicaram uma nota. A média dessas 

notas, arredondada ao valor inteiro superior, quando necessário, determinou a 

avaliação de cada ponto. Esses dados foram consolidados graficamente para 

melhor visualização, conforme mostra a Figura 19. 
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Figura 18: Orçamento estimado por iniciativa 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2020) 

Estágios Iniciativas Impacto Esforço Qadrante Custo

Inspiração: intenção de compra Reposicionamento do conteúdo institucional 3 1  I  R$          4.500,00 

Inspiração: intenção de compra Estabelecimento de régua de comunicação 3 2  I  R$          8.598,80 

Pesquisa, Compra e Alteração da Reserva Reposicionamento da comparação de tarifas no site 3 2  I  R$       15.000,00 

Chegada no aeroporto Processo de antecipação no check-in 3 2  I  R$                      -   

Embarque e Recepção a Bordo Registro obrigatório de bagagem de mão 2 3  I  R$       50.000,00 

Pesquisa, Compra e Alteração da Reserva Desenvolvimento de um App 4 3  II  R$     120.000,00 

Pesquisa, Compra e Alteração da Reserva Automatização do processo de alteração 4 4  II  R$       50.000,00 

Chegada no aeroporto Desenvolvimento das plataformas para salvar dados 4 3  II  R$       30.000,00 

Em voo Aquisição de sistema com conteúdo streaming 3 4  II  R$     145.200,00 

Em voo Disponibilização de wi-fi a bordo 4 4  II  R$  2.400.000,00 

Orientando e resolvendo Aquisição de sistema de rastreamento de bagagem 4 4  II  R$     298.800,00 

Orientando e resolvendo Implantação do atendimento via chat 3 3  II  R$          5.644,00 

Comunicação contínua Implantação de programa de fidelidade 4 4  II  R$  2.000.000,00 

Chegada no aeroporto Processo de triagem no check-in 2 2  III  R$       35.000,00 

No aeroporto Parcerias com salas vip para clientes premium 2 2  III  R$     480.000,00 

Chegada Renegociação de SLA para retirada de bagagens 2 2  III  R$                      -   

Chegada Processo com limite de tempo para abertura de portas 1 1  III  R$                      -   

Conexões Processo de assitência no desembarque 2 2  III  R$                      -   

Deslocamento de e para o aeroporto Parceria com empresas de mobilidade 1 3  IV  R$                      -   

Deslocamento de e para o aeroporto Uso de geolocalização do App para envio de mensagem 2 4  IV  R$                      -   

Chegada no aeroporto Utilização de quiosques de autoatendimento 2 4  IV  R$  1.030.000,00 
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Figura 19: Mapa de valor 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2020)
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5.2.3. Proposta de cronograma 

Após a definição do total a ser investido, foi feita uma matriz de 

impacto e esforço para auxiliar no ordenamento que os projetos deveriam seguir, 

pensando que os recursos financeiros e técnicos são limitados e que, em muitos 

casos, pode não haver capacidade para a execução de tarefas que utilizem os 

mesmos times de desenvolvimento. A matriz mostrada na Figura 20 evidencia a 

classificação realizada. 

Refletindo a ordenação da matriz, o cronograma ilustrado na Figura 

21 considera a execução iniciada a partir das iniciativas “quick wins” (alto impacto 

e baixa complexidade) seguidos dos projetos mais complexos com alto impacto 

e alta complexidade. Na sequência são propostos os projetos de baixo impacto 

e baixa complexidade e por último os de baixo impacto e alta complexidade. 

Para as estimativas de esforço, impacto e prazo de implantação foi 

considerada a experiência dos autores em projetos similares e de igual 

complexidade e também benchmark das atuais concorrentes nacionais.  
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Figura 20: Matriz de impacto e esforço  

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2020) 
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Iniciativas Impacto Esforço

1 Estabelecimento de régua de comunicação 3 2

2 Reposicionamento do conteúdo institucional 3 1

3 Desenvolvimento de um App 4 3

4 Automatização do processo de alteração 4 4

5 Reposicionamento da comparação de tarifas no site 3 2

6 Parceria com empresas de mobilidade 1 3

7 Uso de geolocalização do App para envio de mensagem 2 4

8 Utilização de quiosques de autoatendimento 2 4

9 Processo de triagem no check-in 2 2

10 Processo de antecipação no check-in 3 2

11 Desenvolvimento das plataformas para salvar dados 4 3

12 Parcerias com salas vip para clientes premium 2 2

13 Registro obrigatório de bagagem de mão 2 3

14 Aquisição de sistema com conteúdo streaming 3 4

15 Disponibilização de wi-fi a bordo 4 4

16 Renegociação de SLA para retirada de bagagens 2 2

17 Processo com limite de tempo para abertura de portas 1 1

18 Processo de assitência no desembarque 2 2

19 Aquisição de sistema de rastreamento de bagagem 4 4

20 Implantação do atendimento via chat 3 3

21 Implantação de programa de fidelidade 4 4
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Figura 21: Cronograma estimado para implantação das ações sugeridas 

 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2020) 
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6. INFOGRÁFICO DA JORNADA DO CLIENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o trajeto, pode receber 
informações de seu voo pelo aplicativo ou 
SMS, com base em sua geolocalização. 

O passageiro vai para o aeroporto com 
seu check-in realizado pela web ou 
aplicativo. 

No aeroporto, poderá realizar seu 
check-in em totens ou presencial. 
Caso deseje, poderá adiantar seu voo. 

Após adentrar na área de embarque, 
poderá usufruir de salas VIPs 
conveniadas e demais lojas do 
aeroporto. Após embarque, o passageiro guarda 

sua bagagem de mão previamente 
registrada.  

Durante o voo, pode aproveitar sua 
viagem com a utilização de wifi a 
bordo e conteúdo streaming. 

Após sua viagem, o passageiro realiza 
a restituição de sua bagagem. 

O cliente de atendido no balcão, mobile 
ou app poderá acumular pontos através 
do programa de fidelidade. 

Ao sair do aeroporto, poderá utilizar 
descontos com empresas de 
mobilidade. 
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7. CONCLUSÃO 

O presente trabalho mapeou e identificou os pontos de maior 

relevância da jornada do cliente nos serviços de transporte aéreo e trouxe essas 

informações para o modelo de negócio da Passaredo, analisando a empresa sob 

essa perspectiva e trazendo à tona discussões pertinentes para o 

desenvolvimento da companhia. A problemática de como trazer melhores 

experiências para a jornada do cliente de serviços de transporte aéreo da 

Passaredo foi solucionada por meio da construção de uma lista de projetos que 

visam o incremento da experiência e que elevariam o patamar de satisfação dos 

clientes dos atuais 3,92 para 5,53 em uma avaliação que analisa 13 requisitos 

da jornada e que varia de 0 a 10. É importante ressaltar que as notas de 

referência usadas nessa avaliação foram aplicadas pelos autores, com base em 

suas experiências pessoais com a Passaredo, portanto é recomendado uma 

reavaliação usando avaliações de colaboradores da empresa e de clientes para 

uma definição mais precisa do potencial de elevação após a implantação. 

Para a identificação das oportunidades, objetivos, dores e atributos 

mais valorizados pelos clientes adotou-se a metodologia do Mapa da Proposta 

de Valor. Através de uma pesquisa de campo, a metodologia evidenciou o que 

cada grupo de clientes, divididos entre passageiros corporativos e passageiros 

viajando a turismo, tinham de particularidade. Não foi realizada a priorização de 

nenhum dos grupos de passageiros já que a companhia possui rotas que 

atendem ambos tipos de cliente e não prioriza nenhum dos públicos. Com os 

atributos do MPV enumerados, realizou-se a análise dos itens tomados como 

importantes, validando a presença ou não dos mesmos na Passaredo. 

Nota-se que dentro de muitos itens listados pelos clientes, há uma 

presença forte do fator estrutural do setor aéreo brasileiro, e para esses itens, há 

pouca ou quase nula margem para atuação da empresa. Notou-se ainda que o 

fato da Passaredo figurar no cenário nacional como uma empresa de porte 

menor e de presença regional, existem ainda muitas oportunidades a serem 

desenvolvidas no que tange ao incremento da experiência na jornada do cliente. 

O investimento em tecnologia ocupa um espaço especial na lista de iniciativas 
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propostas para o incremento da experiência como um todo, pois atinge temas 

sensíveis aos clientes como a valorização do tempo, a conectividade e a 

personalização conforme evidenciado nos benchmarks apresentados sobre a 

Emirates e Amazon. 

A pesquisa realizada com os clientes para a construção do MPV foi 

uma das limitações do projeto pois foi uma amostra pequena, geograficamente 

pouco abrangente e usuários de diversas companhias, o que não permitiu uma 

análise focada no cliente chave do trabalho, o passageiro da Passaredo. Outra 

limitação foi em relação aos levantamento dos dados da empresa que não são 

abertos, portanto foram mais difíceis de serem extraídos, e os dados de 

investimento das iniciativas, que muitas vezes vão depender de contratos com 

os atuais fornecedores e provedores de sistemas da empresa.  

Um dos temas que teve relevância, que esteve em segundo plano no 

presente trabalho e que poderá ser abordado de forma mais detalhada em 

análises posteriores é a questão do impacto decorrente da infraestrutura na 

experiência do cliente do serviço de transporte aéreo. A burocracia de processos 

e o tempo de espera são fatores chave na escolha do transporte aéreo, e há 

espaço para uma análise aprofundada sobre a responsabilização dos 

provedores de estrutura pelos efeitos negativos na satisfação dos cliente. 

Durante o trabalho os participantes puderam se aprofundar no 

detalhamento da jornada do cliente, nas melhores práticas dos casos trazidos 

pelos benchmarks, no acesso as metodologias de mercado tais como o mapa da 

proposta de valor e a matriz de priorização de projetos e no maior entendimento 

do cliente que expôs seus pontos de insatisfação e de oportunidades com o 

serviço de transporte aéreo. 

A atual situação da Passaredo é positiva pois encerrou o processo de 

recuperação judicial, acaba de iniciar operações no maior e mais valorizado 

aeroporto do Brasil e realizou recentemente a compra de MAP Linhas Aéreas 

fortalecendo ainda mais o seu posicionamento como companhia regional. A 

entrada em Congonhas traz consigo algumas responsabilidades e o alerta da 
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revisão dos processos e da adoção dessas novas tecnologias, já que a empresa 

passa a atuar em um mercado de alta concorrência com empresas de porte 

global e um público exigente. Apesar de importantes, as mudanças devem ser 

realizadas com cautela, já que essas últimas movimentações da companhia 

exigiram alto desembolso de recursos financeiros e o setor apresenta fragilidade 

com índices de insucesso elevados com uma estrutura de custos em dólar muito 

suscetível às intempéries do mercado. 
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