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RESUMO 
 
 

Esta dissertação desenvolve um estudo sobre o relacionamento com o cliente, 
mais especificamente, em relação ao trabalho de CRM (Gerenciamento do 
Relacionamento com o Cliente) e sua contribuição para com uma empresa 
prestadora de serviços do ramo de locação de vídeos. O estudo focaliza-se na 
relação que a empresa tem com seus clientes, utilizando o CRM como 
ferramenta para superação de competitividade. O trabalho tem como início uma 
revisão da literatura destacando a estratégia empresarial, a competitividade, o 
marketing e sua origem, o marketing de relacionamento com informações 
bastante abrangentes sobre assuntos como: endomarketing, banco de dados, 
CRM, satisfação e fidelização. Foi realizada uma pesquisa qualitativa de 
caráter exploratório que se desenvolveu por meio da estratégia de pesquisa 
estudo de caso em uma empresa de locação e venda de filmes, DVD`s e 
VHS`s, em Fortaleza-CE, realizado através de entrevistas semi-estruturadas 
junto aos sócios/proprietários, bem como com um supervisor geral e o 
responsável pelo sistema de informática. O objetivo principal foi a análise do 
trabalho com CRM e sua contribuição para com a empresa. Em síntese, 
verificou-se que a empresa embora não conheça de forma mais aprofundada o 
CRM, trabalha com um programa informal, realizando ações isoladas e que 
com isso mantêm-se no mercado, porém, para diferenciar-se mais ainda no 
mercado é fundamental o investimento em tal programa, pois a tendência é 
cada vez mais as empresas investirem no relacionamento com seus clientes. 
 
 
Palavras-chave: Estratégia Empresarial, Competitividade, Marketing de 
relacionamento, CRM, Satisfação e Fidelização. 
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ABSTRACT 
 

 
 
This dissertation is a study on the relationship with the customer, more 
specifically, in relation to the work of CRM (Customer Relationship 
Management) and its contribution to a company that provides services in the 
industry of renting videos. The study focuses on the relationship that the 
company has with its customers, using CRM as a tool for overcoming 
competitiveness. This strategy aims at increasing the profits and profitability 
through customer satisfaction and consequently the achievement of competitive 
advantage for business. The work is to start a review of the literature 
highlighting the business strategy, competitiveness, marketing and its origin, 
relationship marketing, you appear very comprehensive information on topics 
such as: endomarketing, database, CRM, satisfaction and loyalty. It was a 
qualitative research conducted exploratory in nature which was developed 
through the research strategy of (case study) in a business of leasing and 
venda of movies (DVD`s and VHS`s), as already reviewed, located in Fortaleza-
CE , Met through semi-structured interviews with the members / owners, as well 
as a supervisor and the general responsible for information technology system. 
The main objective was to review the work with CRM and its contribution to the 
company. In summary, it was found that although the company does not know 
in depth the CRM, works with an informal program, performing actions that 
isolated and with it shall remain in the market, however, to differentiate itself in 
the market is even more crucial investment in this program, because the trend 
is increasingly businesses to invest in relationships with their customers. 
 

 
Keywords: Business Strategy, Competitiveness, Marketing relationship, CRM, 
Satisfaction and Loyalty. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atual conjuntura em que o mercado está vivendo, considerando fatores 

como: a velocidade das mudanças políticas, econômicas e sociais, a abertura dos 

mercados, novas tecnologias como internet, dentre outros fatores, faz com que haja 

cada vez mais desafios a serem encarados pelas organizações. 

 

Toda essa mudança fez com que as ofertas de produtos e serviços 

crescessem de forma assustadora. A cada dia o consumidor descobre e insere 

novos e diferentes produtos em sua vida. Há excesso de informação, de apelos e de 

novas ofertas inundando o mercado (BOGMANN, 2002).  

 

Corroborando com a idéia acima, Cardoso (2003) diz que o acesso à 

informação e à segmentação dos serviços proporcionou ao consumidor uma 

liberdade maior em relação ao mercado. Além disso, a concorrência colocou o 

consumidor em uma posição privilegiada na relação empresa/consumidor invertendo 

os papéis na busca pela satisfação dos serviços. 

 

Trout (2005) afirma que houve uma explosão de opções nas últimas 

décadas em quase todas as categorias. O mesmo autor reforça essa idéia com o 

exemplo da escolha de carros nos anos 50, pois naquela época comprar um carro 

era o mesmo que escolher um modelo entre apenas quatro fabricantes. O mesmo 

autor afirma ainda que havia 140 modelos de veículos motorizados no início dos 

anos 70. Já nos anos 90, passou para 260 modelos, além de inúmeras 

possibilidades de cores, de acessórios diferentes, entre outros itens. 

 

Nesse contexto, verifica-se que os acontecimentos no mercado trouxeram 

oportunidades, como também ameaças, forçando as empresas a serem mais 

competitivas para oferecer melhores produtos e serviços, pois, segundo Kotler 

(2000a), os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviço superiores, 
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além de certa customização. No entanto, o cliente percebe menos diferenças entre 

os produtos e se mostram menos fieis às marcas, assim como obtêm informações 

mais rápidas e fáceis através da própria internet e de outras fontes.  

 

O desafio agora não é mais apenas vender para o cliente e sim conhecê-

lo, satisfazê-lo, encantá-lo e fidelizá-lo, construindo assim um relacionamento 

duradouro e conseqüentemente aumentando os lucros que é o real interesse de 

qualquer negócio. 

 

Porém, a manutenção de uma clientela fiel, tarefa essencial à 

sobrevivência das empresas, vem se tornando cada vez mais difícil e complexa, e 

quando se perde um cliente torna-se ainda mais agravante, como afirma Bogman 

(2002). Para este autor, o processo de atrair um novo cliente custa muito mais do 

que manter um cliente antigo. O valor de conseguir novos clientes custa cinco vezes 

mais do que manter os já existentes.  

 

Com base no que foi comentado acima, percebe-se uma enorme 

diferença no que tange às relações entre empresa e cliente. Os processos mudaram 

e as empresas estão mais centradas no cliente, como afirmam Rocha e Veloso 

(1999) quando dizem que o marketing tem assumido um novo papel, deixando de 

ser apenas uma ferramenta de convencimento do consumidor, um meio de 

transmissão de mensagens e conceitos, para tornar-se um verdadeiro integrador dos 

interesses do cliente.   

 

Muitas estratégias vêm sendo utilizadas pelas empresas para se 

conseguir uma diferenciação no mercado a fim de estabelecer uma vantagem 

competitiva. Dentre essas estratégias adotadas, destaca-se o Marketing de 

Relacionamento, e dentro deste o CRM – Customer Relationship Management 

(Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente), a partir do qual, informações 

são coletadas, alimentadas em um banco de dados e trabalhadas para que o cliente 



18 
 

torne-se o centro de toda a atenção da organização em tempo integral e isso se 

volte em prol da empresa através de melhores negócios e ações. 

 

Segundo Mckenna (1993), é através do marketing de relacionamento e do 

CRM, que as organizações podem projetar e lançar ações voltadas aos clientes, 

buscando sempre que estes se tornem cada vez mais próximos de seus produtos 

e/ou serviços, de forma a utilizá-los e também a recomendá-los para outras pessoas, 

pois indiretamente e imperceptivelmente reconhecem o valor e o esforço a eles 

disponibilizado por aquela empresa que a todo o momento se preocupa com seu 

bem estar e atende prontamente suas solicitações.  

 

Porém, não são todas as empresas que conhecem e aplicam o CRM. De 

acordo com pesquisa realizada no Brasil pelo Peppers and Rogers Group em 2003 

publicada na Revista HSM Management em maio do mesmo ano mostra-se que 

devido a muitas abordagens sobre CRM, muitas empresas tendem a conceber 

erroneamente as estratégias de gestão de relacionamento. 

  

PROBLEMÁTICA   

 

Com o advento da Globalização e a abertura dos mercados, verifica-se 

cada vez mais a inserção de empresas multinacionais e globais em locais que 

outrora não era explorado pelas mesmas. Não foi diferente com a empresa em 

questão, a Distrivídeo, uma vídeolocadora de Fortaleza, que não disputa mercado 

apenas com empresas locais, mas atualmente também com uma grande empresa 

do setor: a Blockbuster, uma empresa global que se instalou no mercado de 

Fortaleza e que recentemente foi adquirida pela Americanas.com.  

 

Porém, mesmo com a chegada de um concorrente forte, a empresa não 

saiu do mercado, bem como está investindo em sua ampliação com novas lojas. Há 

evidências de que o marketing de relacionamento customizado, mais flexível a partir 
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de ações de CRM da Distrivídeo contribui para um melhor desempenho competitivo 

frente à sua concorrência. 

 

Sendo assim, não só a empresa pesquisada, mas qualquer empresa atual 

necessita de estratégias para sua diferenciação, e como o marketing de 

relacionamento e o CRM como já comentado - são estratégias que proporcionam 

uma proximidade com o cliente - faz-se então necessário uma melhor compreensão 

e visão corretas por parte de muitas empresas que ainda não têm, a fim de buscar 

um diferencial competitivo. 

 

O estudo em questão traz, portanto, uma análise sobre o trabalho em 

CRM e sua contribuição para a empresa Distrivídeo. A empresa é cearense, atuando 

mais forte na capital Fortaleza e está no mercado há 22 anos demonstrando uma 

grande presença em seu local de atuação. Atualmente está presente na capital 

Fortaleza e em Sobral, interior do estado, com duas lojas. 

 

Baseado no que foi exposto até aqui, a pergunta que se faz é: Como a 

ferramenta de CRM contribui para a melhoria de comp etitividade da 

Distrivídeo? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

 

• Analisar a contribuição do uso de ações de CRM como  vantagem 

competitiva da Distrivídeo.  
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Objetivos específicos: 

 

• Identificar a compreensão sobre o CRM por parte da empresa; 

• Descobrir os motivos que levaram a empresa a implementar o CRM; 

• Descrever as ações de CRM utilizadas pela empresa Distrivídeo. 

 

Para a obtenção dessas informações, foi escolhida a estratégia de 

pesquisa de estudo de caso. Yin (2001) defende esse método como sendo a melhor 

forma de abordagem para a pesquisa em questão, pois utiliza perguntas do tipo 

“como”, e trabalha com eventos contemporâneos ex-post-facto.  

 

ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Para melhor entendimento e esclarecimento, este trabalho de pesquisa 

está estruturado obedecendo à seguinte seqüência composta por cinco capítulos, 

dos quais, três abordam o referencial teórico, um capítulo aborda a metodologia e 

outro capítulo aborda a análise dos resultados. 

 

O primeiro capítulo aborda a estratégia empresarial e a competitividade 

nas empresas, pois aqui se torna fundamental uma explicitação sobre esses temas 

devido à sua relevância, bem como também para dar o necessário embasamento 

teórico ao autor e para proporcionar uma melhor compreensão para leitor. 

 

O segundo capítulo, também sobre o referencial teórico, colabora para 

com o embasamento em relação ao assunto Marketing, aqui mostrando o seu 

histórico, abordagens e conceitos.  

 

O terceiro e último capítulo sobre referencial teórico, fala sobre Marketing 

de Relacionamento, trazendo assuntos como: histórico e definição do Marketing de 
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relacionamento, pós-marketing, cliente (externo e interno), endomarketing, 

estratégias de relacionamento, programas de marketing de relacionamento, banco 

de dados, CRM, satisfação, fidelização e pesquisa sobre CRM em âmbito nacional 

da Peppers and Rogers Group utilizada na primeira parte da entrevista. 

 

O quarto capítulo fala sobre a metodologia de pesquisa que foi utilizada 

no trabalho em questão. Nesse capítulo verificam-se os conceitos de pesquisa, as 

etapas da pesquisa, sua abordagem, sua classificação, sua forma, as variáveis, os 

tipos de coleta de dados, a escolha da empresa, os instrumentos de coleta, as 

técnicas de análise dos dados e as limitações do estudo. 

 

O quinto capítulo trata da análise dos resultados, que proporcionou 

informações sobre as estratégias de marketing de relacionamento e CRM utilizadas 

pela empresa em estudo, bem como a identificação e compreensão sobre o 

problema e questões propostas. 

 

Logo em seguida, abordam-se as conclusões e as considerações finais 

do trabalho, aqui reforçando o que foi identificado no estudo, e após as 

considerações finais, estão listadas as fontes bibliográficas que serviu para a 

construção da parte teórica, bem como os questionários aplicados. 
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1. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

 

Esse capítulo tem o objetivo de trazer informações de vários teóricos 

sobre o assunto Estratégia empresarial, mostrando definições e vários tipos de 

estratégias e abordagens, bem como também mostrar o que vem a ser 

competitividade no mercado, para levar um conhecimento mais aprofundado ao 

autor e ao leitor.  

 

1.1. DEFINIÇÕES E TIPOS DE ESTRATÉGIA 

  

Para Mintzberg e Quin (2001), o termo estratégia é bem antigo, é 

originado do grego strategos e significa chefe do exército. Por muito tempo este 

termo foi utilizado pelos militares, quando queriam expressar a trajetória que era 

dada à guerra, visando à conquista militar.  

 

Corroborando com essa idéia de batalhas e guerras, Ghemawat (2000) 

comenta que a estratégia tinha inicialmente como significado, a ação de comandar 

ou conduzir exércitos em tempos de batalha e guerra. 

 

Há cerca de 3.000 anos, o termo estratégia foi utilizado pelo chinês Sun 

Tzu, que resumiu: todos os homens podem ver táticas pelas quais conquista, mas o 

que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual grandes vitórias são 

obtidas (CLAVELL, 1997). 

 

No entanto, este conceito de estratégia pode ser utilizado em empresas, 

visto que terá relação à arte de utilizar seus recursos de maneira eficiente para 

posicioná-la em um patamar competitivo. Segundo Ansoff (1997), a estratégia pode 

ser entendida como uma ferramenta que oferece uma importante ajuda para lidar 

com a turbulência enfrentada pelas empresas e, portanto, merece atenção como 
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uma ferramenta de gestão, não apenas para a empresa, como também para 

inúmeros tipos de organizações. 

 

De acordo com Porter (1995), a estratégia é uma criação de 

compatibilidade entre as atividades da empresa, e seu sucesso depende do bom 

desempenho de muitas atividades e de interação entre elas. O mesmo autor ainda 

amplia sua definição completando que estratégia é criar uma posição exclusiva e de 

muito valor, envolvendo um diferente conjunto de atividades, pois se existisse 

somente uma posição ideal, não seria necessário estratégia, e ressalta ainda que a 

essência do posicionamento estratégico é escolher atividades contrárias às dos 

rivais.  

 

Porter (1995) comenta ainda, que as posições estratégicas 

(posicionamento) emergem de três fontes distintas: 

 

a) A primeira está baseada na produção de um subconjunto de serviços 

ou produtos de um setor ou posicionamento com base nas variedades. 

Este procedimento tem como base a escolha de uma variedade de 

produtos e serviços, atendendo apenas a um subconjunto de suas 

necessidades; 

b) O segundo posicionamento é o de servir a uma quantidade maior de 

necessidades de um determinado grupo de consumidores. É o 

posicionamento baseado nas necessidades; 

c) O terceiro é o posicionamento baseado em acesso. Aqui, mesmo 

havendo necessidades semelhantes, a melhor configuração de 

atividades para o acesso a esses clientes é diferente. 

 

Segundo Mintzberg (2001), existem cinco definições para estratégia, 

utilizando-as como plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva – é o que se 

chama de 5P`s da estratégia. 
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1. Estratégia como um plano: apresenta duas características, quais 

sejam: as que são organizadas previamente às ações para as quais se 

aplicam e são desenvolvidas conscientes e deliberadamente. É o 

conjunto de diretrizes para lidar com determinada situação. É uma 

reflexão/pensamento antes da ação. Pode ser genérica ou específica; 

2. Estratégia como pretexto: significa uma maneira específica de utilizar 

os meios adequados tendo como finalidade enganar o concorrente ou 

competidor; 

3. Estratégia como padrão: é consistência no comportamento, quer seja 

pretendida ou não. É o fluxo de ações direcionadas e de forma 

homogênea. Todavia, antes de atingir este nível, é provável que 

ocorram resistências, mudanças, falhas até que se possa criar um 

padrão, o qual também poderá ser alterado, caminhando para um ciclo 

de aperfeiçoamento; 

4. Estratégia como posição: pode ser entendida como uma mediação ou 

harmonização entre o ambiente e a organização, ou seja, entre os 

contextos interno e externo; 

5. Estratégia como perspectiva: o seu conteúdo deve consistir não 

apenas numa posição escolhida, mas também de uma maneira de 

encarar o mundo. Essa estratégia é para a organização o que a 

personalize é para o indivíduo. Aqui, sugere que a estratégia é um 

conceito. Isso representa uma implicação importante, ou seja, todas as 

estratégias são abstrações que existem apenas na imaginação das 

pessoas que têm interesse. 

 

Ainda para Mintzberg (2001), existem duas formas de estratégias 

consideradas eficazes, as quais combinam deliberação e controle com flexibilidade e 

aprendizagem organizacional. Como mostram a seguir: 

 

a) Estratégia guarda-chuva – aqui a gerência sênior define diretrizes 

abrangentes e deixa a decisão de quais produtos específicos 

fabricarem àqueles que ocupam níveis baixos na organização; 
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b) Estratégia de processo – aqui a gerência controla o processo de 

formulação de estratégia, importando-se com o projeto da estrutura, o 

corpo de funcionários, bem como os procedimentos, enquanto deixa o 

conteúdo, em si, para outros. 

 

 Ansoff (1990) estabelece em sua estratégia regras e diretrizes que 

orientam o desenvolvimento da organização, fazendo com que esta acompanhe as 

ameaças e oportunidades e adapte-se a elas, como também enfrentar os desafios 

proporcionados pelo ambiente. Isto decorre da necessidade que a empresa tem de 

buscar as novas oportunidades de forma orientada e dirigida. Para o mesmo autor a 

estratégia é composta por quatro elementos:  

 

a) Produtos e mercadorias: elementos fundamentais para que haja  

uma competição entre as empresas;  

b) Vetor de crescimento: mostra a direção a ser seguida;  

c) Vantagem competitiva: elemento que descreve as características  

de atividade e define o papel em relação aos concorrentes no que  

tange as estratégias empresarias e  

d) Sinergia: relaciona-se à capacidade da empresa de aproveitar seu  

ingresso a uma nova área estabelecida pela união de produto e  

marcado. 

   

Trout (2005) colabora sobre o assunto estratégia dizendo que o sucesso 

não tem nada a ver com pessoas certas, com a forma correta, com os materiais 

certos, com os exemplos corretos ou com a organização ideal. Para este autor, tudo 

isso ajuda, mas não o colocam no topo. Ou seja, o segredo para o autor é ter a 

estratégia correta. 
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Por que a estratégia define a direção competitiva, dita o planejamento de 
produto, nos diz como comunicar interna e externamente, em que focar. [...] 
Por isso é tão importante entender o que é estratégia. Quanto melhor 
compreendermos a estratégia, melhor poderemos selecionar a estratégia 
certa para o sucesso. E conseqüentemente, conseguiremos evitar ainda 
mais os grandes problemas que surgem tão facilmente em nossa era de 
concorrência arrasadora. (TROUT, 2005, p. 11) 

[...] O marketing é que define a estratégia empresarial. Assim, minha 
definição de estratégia é: aquilo que torna você incomparável e que é a 
melhor maneira de colocar essa diferença na mente de seus clientes e 
clientes potenciais. (TROUT, 2005, p. 13). 

 

 Ainda para Trout (2005), utilizar uma estratégia boa é como sobreviver 

no mundo da intensa batalha, é como sobreviver ao que ele denomina de “tirania da 

escolha”. 

 

Conforme Oliveira (2001), uma empresa pode ter mais de uma ou até 

mesmo somente uma estratégia explícita, mas seguramente tem um perfil 

estratégico, que tem como base as diversas ações que adota e também na forma 

como define seus propósitos e sua postura estratégica perante o ambiente 

empresarial.  

 

 

O autor supracitado ainda ressalta alguns tipos de estratégias como: 

estratégia de sobrevivência; estratégia de manutenção; estratégia de crescimento e 

estratégia de desenvolvimento, que serão mostrados adiante, de forma detalhada: 

 

• Estratégia de sobrevivência  – tipo de estratégia adotada pela empresa 

quando não existe uma alternativa diferente. Pode ser de redução de 

custos, desinvestimento, ou em último caso, liquidação de negócio. 

 

Redução de custos: utilizada normalmente em período de recessão, 

que consiste na redução de todos os custos possíveis para que a 

empresa possa subsistir; 

Desinvestimento: quando as empresas encontram-se em conflito com 

linhas de produtos que deixam de ser interessantes, portanto, é melhor 

desinvestir do que comprometer toda a empresa; 
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Liquidação de negócio: estratégia utilizada em último caso, quando não 

existe outra saída, a não ser fechar o negócio 

 

• Estratégia de manutenção  – aqui a empresa identifica um ambiente com 

predominância de ameaças, mas ela possui pontos fortes. Pode ser 

estratégia de estabilidade, de nicho ou de especialização. 

 

Estratégia de estabilidade: procura, principalmente, a manutenção de 

um estado de equilíbrio ameaçado, ou ainda, o seu retorno em caso de 

sua perda. 

 

Estratégia de nicho: a empresa procura dominar um segmento de 

mercado que ela atua, concentrando o seu esforço e recursos em 

preservar algumas vantagens competitivas. Pode ficar entendido que 

este tipo de empresa tem um ambiente ecológico bem restrito, não 

procura expandir-se geograficamente e segue a estratégia do menor 

risco, executando-se aquele que é inerente a quem se encontra em um 

só segmento. Assim a empresa dedica-se a um único produto, 

mercado ou tecnologia, pois não há interesse em desviar os seus 

recursos para outras atenções. 

 

Estratégia de especialização: a empresa busca conquistar ou manter a 

liderança no mercado através da concentração dos esforços de 

expansão em uma única ou em poucas atividades da relação 

produto/mercado. Sua vantagem é a redução dos custos unitários e a 

desvantagem é a vulnerabilidade pela alta dependência de poucas 

modalidades de fornecimento de produção e vendas. 

 

 

• Estratégia de crescimento - aqui, embora a empresa tenha 

predominância de pontos fracos, o ambiente está proporcionando 

situações favoráveis que podem vir a serem oportunidades. Pode ser 
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estratégia de inovação, de internacionalização, de joint venture, ou de 

expansão. 

 

Estratégia de inovação: a empresa procura antecipar-se aos 

concorrentes através de freqüentes desenvolvimentos e lançamentos 

de novos produtos e serviços; portanto, a empresa deve ter acesso 

rápido e direto a todas as informações necessárias em um mercado de 

rápida evolução tecnológica. 

  

Estratégia de joint venture: trata-se de uma estratégia utilizada para 

entrar em novo mercado onde duas empresas se associam para 

produzir um produto. Normalmente, uma empresa entra no negócio 

com capital e a outra com a tecnologia necessária. 

  

Estratégia de internacionalização: a empresa estende suas atividades 

para fora do seu país de origem. Embora o processo seja lento e 

arriscado, essa estratégia pode ser muito interessante para empresas 

de grande porte, pela atual evolução de sistemas, como logísticos e 

comunicação. 

  

Estratégia de expansão: o processo de expansão das empresas deve 

ser muito bem planejado; pois caso contrário, podem ser absorvidas 

pelo Governo ou outras empresas nacionais ou multinacionais. Muitas 

vezes a não-expansão na hora certa pode provocar uma perda de 

mercado, onde a única providência da empresa perante esta situação 

seja a venda ou a associação com empresas de maior porte. 

 

• Estratégia de desenvolvimento  - Neste caso a predominância na 

situação da empresa, é de pontos fortes e de oportunidades. Diante disso, 

o executivo deve procurar desenvolver a sua empresa através de duas 

direções: pode-se procurar novos mercados e clientes ou então, novas 

tecnologias diferentes daquelas que a empresa domina. A combinação 

destas permite ao executivo construir novos negócios no mercado 
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Desenvolvimento de mercado: ocorre quando a empresa procura 

maiores vendas, levando seus produtos a novos mercados. 

  

Desenvolvimento de produto ou serviços: ocorre quando a empresa 

procura maiores vendas mediante o desenvolvimento de melhores 

produtos e/ou serviços para seus mercados atuais. Este 

desenvolvimento pode ocorrer através de novas características do 

produto/serviço; de variações de qualidade; ou de diferentes modelos e 

tamanhos (proliferação de produtos). 

  

Desenvolvimento financeiro: união de duas ou mais empresas através 

da associação ou fusão, para a formação de uma nova empresa. Isto 

ocorre quando uma empresa apresenta poucos recursos financeiros e 

muitas oportunidades; enquanto a outra empresa tem um quadro 

totalmente ao contrário; e ambas buscam a união para o fortalecimento 

em ambos os aspectos. 

  

Desenvolvimento de capacidades: ocorre quando a associação é 

realizada entre uma empresa com ponto fraco em tecnologia e alto 

índice de oportunidades usufruídas e/ou potenciais, e outra empresa 

com ponto forte em tecnologia, mas com baixo nível de oportunidades 

ambientais. 

  

Desenvolvimento de estabilidade: corresponde a uma associação ou 

fusão de empresas que procuram tornar as suas evoluções uniformes, 

principalmente quanto ao aspecto mercadológico. 

  

Entretanto a estratégia mais forte do desenvolvimento de uma empresa 

corresponde à diversificação, que são divididas em dois modelos: 

  

Diversificação horizontal: através desta estratégia, a empresa 

concentra o seu capital, pela compra ou associação com empresas 

similares. A empresa atua em ambiente econômico que lhe é familiar, 

porque os consumidores são do mesmo tipo. O potencial de ganhos de 
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sinergia neste tipo de diversificação é baixo, com exceção da sinergia 

comercial, uma vez que os mesmos canais de distribuição são usados. 

  

Diversificação vertical: ocorre quando a empresa passa a produzir novo 

produto ou serviço, que se acha entre o seu mercado de matérias-

primas e o consumidor final do produto que já se fabrica. 

 

 

Segundo Hamel e Prahalad (1997), a estratégia deve ser vista como a 

competição pelo futuro, na qual esta é avaliada pela participação nas oportunidades 

e não apenas pela participação do mercado. Neste sentido, torna-se fundamental 

que a organização desenvolva fortemente seu capital intelectual, ou seja, as 

pessoas. 

 

Ferraz, Kupfer e Hauguenauer (1997) afirmam que a competitividade 

entre as empresas depende da capacidade de elas conseguirem se aproximar de 

seus clientes e fornecedores, a fim de desenvolverem produtos e compartilharem 

informações e tecnologias. Porter (1990) analisa a estratégia competitiva como uma 

das atividades essenciais para as organizações obterem uma posição lucrativa no 

mercado o qual estão inseridas.  

 

Para Ferraz, Kupfer e Hauguenauer (1997, p. 09), 

“a vantagem competitiva pode ser obtida de diversas fontes, em geral estão 
relacionadas às especificações dos produtos, ao processo de produção, às 
vendas, à gestão, às escalas produtivas, aos tamanhos dos mercados, às 
relações com fornecedores e usuários, aos condicionantes da política 
econômica, ao financiamento da empresa ou de sua clientela, às 
disponibilidades de infra-estrutura, a aspectos de natureza legal, entre 
outras”.  

 

Vários fatores são observados para o desenvolvimento de uma estratégia 

competitiva: a influência dos fornecedores; a organização interna da empresa; os 

canais de distribuição e o comprador, que são agentes importantes para o 

desenvolvimento de uma estratégia de vantagem competitiva. A obtenção da 
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vantagem competitiva depende da observação de toda a cadeia de valores desde os 

fornecedores até os compradores (PORTER, 1992). 

 

Porter (1992) analisa o mercado competitivo e fundamenta sua teoria de 

estratégias genéricas. O fundamento desta baseia-se no fato de a vantagem 

competitiva estar no âmago de qualquer estratégia e que para obtê-la a empresa 

deve fazer uma escolha sobre o tipo de vantagem que busca obter e o escopo 

dentro do qual irá alcançá-la, servindo de base para pequenas, médias e grandes 

empresas. 

 

As estratégias genéricas são classificadas em três tipos: estratégia de 

custo; estratégia de diferenciação e estratégia de foco. 

 

• A estratégia de custo : requer que a organização seja líder de custos 

em produtos/serviços. O custo baixo deve levar em consideração os 

elementos propiciados pela concorrência, comparando-se a estes. O 

custo deve ser evidenciado baixo em relação a escalas de valores 

como localização, tecnologia, serviço oferecido, mão-de-obra e 

matéria prima. Para chegar à liderança nos custos é necessário 

eficiências nas operações, economias de escala, acesso preferencial 

às matérias-primas, ampliação do volume de produção e minimização 

de gastos com propaganda, mão-de-obra, assistência técnica, 

distribuição e pesquisa. Na estratégia de custo, o preço é um dos 

principais atrativos para o consumidor. 

 

As vantagens da estratégia de custo estão na proteção dos competidores, 
clientes e substitutos poderosos e elevação das barreiras de entrada. As 
desvantagens são que os desenvolvimentos tecnológicos podem tornar os 
produtos obsoletos, a aprendizagem do processo é rápida e de baixo custo 
e pode afastar os clientes da preferência dos produtos (PORTER, 1986, p. 
58). 

 
 

• A estratégia de diferenciação : prevê diferenciais da organização na 

alta qualidade, em projetos avançados, capacidade tecnológica, 



32 
 

assessoria especializada, conveniência, margem de escolha, 

credibilidade, inovação, localização, serviço excepcional e, 

principalmente na força da marca. O atributo escolhido deve, 

fundamentalmente, ser diferente do oferecido pelo concorrente. A 

diferenciação consiste no reconhecimento, pelos clientes, de 

diferenças em relação aos produtos da concorrência, pelas quais 

estão dispostos a pagar mais, logo, o preço não está incluso na 

diferenciação. A essência do posicionamento estratégico consiste em 

escolher atividades diferentes daquelas dos rivais. Em estratégia, ser 

diferente, focalizar uma escolha e demarcar uma posição única no 

mercado faz parte da excelência estratégica empresarial. 

 

A diferenciação implica em investimentos em imagem, tecnologia, 

distribuição, pesquisa, desenvolvimento, recursos humanos e qualidade. Alguns 

riscos são identificados por Porter (1986) ao optar pela estratégia de diferenciação: 

excessiva importância à fabricação; possibilidade de acabar com qualquer chance 

de diferenciação; dificuldade de estabelecer um critério de controle de custos e; a 

possibilidade de uma concorrência que oferece uma nova tecnologia com um novo 

processo que conquiste o mercado ou possibilite a criação de novos valores com 

critérios diferentes. 

 

Segundo Mintzberg (2001, p. 90): 

A diferenciação é um conceito movido pelo suprimento, enraizado na 
natureza do produto em si, aquilo que é oferecido ao mercado. Concentra-
se no produto oferecido, adota a perspectiva do cliente, existindo somente 
quando o cliente percebe a característica do produto que agrega valor. 

 
 

A característica das duas primeiras estratégias é a busca de uma 

vantagem competitiva em vários segmentos, diferente da próxima estratégia 

mostrada a seguir: 

 

• Estratégia de foco : seleciona um segmento em específico para agir 

sobre ele, ou seja, escolhe-se um alvo restrito, no qual, por meio da 
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diferenciação ou do custo, a empresa se especializa em nichos de 

mercado específicos. A empresa pode optar pela variedade, seleção 

do consumidor final, canal de distribuição ou localização geográfica 

dos compradores. Os riscos apresentados pela estratégia de foco são 

a diferenciação excessiva, o preço elevado e enfoque exacerbado no 

produto. 

 

Para Hax e Wilde (2002, p. 73), 

Esta estratégia tem uma proteção dos concorrentes em função da 
intimidade que estabelece com os clientes. Não consegue competir pelo 
diferencial de custos. Nesta estratégia o cliente acaba definindo o produto e 
assim o relacionamento e conhecimento com o cliente é muito próximo, 
busca a melhor solução com gerenciamento de resultados e processos 
essenciais. Pesa o marketing “boca a boca” de clientes satisfeitos. 

 

O desenvolvimento de estratégias competitivas poderá manter a empresa 

no mercado, desde que aliado ao desenvolvimento constante dos setores 

administrativos da empresa e a comunicação direta com todos os segmentos e, 

principalmente, dos clientes externos e internos. Construir um plano de ação, sem a 

interação do corpo da empresa pode levar os gestores a resultados pouco 

proveitosos. 

 

Para detalhar de forma resumida os conceitos comentados até aqui sobre 

estratégia, apresenta-se o quadro 01 com vários teóricos e definições: 
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Consolidação de conceitos sobre estratégia 
Ansoff  (1977) Uma ferramenta que oferece importante ajuda para lidar com a turbu- 
  lência enfrentada pelas empresas. 
Porter  (1995) 1. Estratégia é uma criação de compatibilidade entre as atividades da 
  empresa, e seu sucesso depende do bom desempenho de muitas ati- 
  vidades de interação entre elas. 
  2. É criar uma posição exclusiva e de muito valor, envolvendo um 
  diferente conjunto de atividades, pois se existisse somente uma posi- 
  ção ideal, não seria necessário estratégia. 
    
    
Oliveira 
(2001, p. 175) 

Numa empresa, a estratégia está relacionada à arte de utilizar 
adequadamente os recursos físicos, financeiros e humanos, 

  tendo em vista a minimização dos problemas e a maximização 
  das oportunidades. 
  
Trout (2005, p. 13) 

Estratégia é: aquilo que torna você incomparável e que é a melhor 
maneira de colocar essa diferença na mente de seus clientes e clientes 

  Potenciais 
  
Kloter (2000) Estratégia é o processo de desenvolver e 
  manter um ajuste viável entre objetivos, habilidades e recursos 
  de uma organização e as oportunidades de um mercado em contí- 
  nua mudança. [...] dar forma aos negócios e produtos de uma empre- 
  sa, de modo que eles possibilitem os lucros e o crescimento 
  Almejados 
Ghemawat (2000) A estratégia empresarial seria o caminho para a organização adequar- 
  se às exigências do meio ambiente, e definir políticas que visam ao 
  aproveitamento das oportunidades, de acordo com os recursos dispo- 
  níveis. 
Michel Porter (1990 A decisão sobre quais recursos devem ser adquiridos e usados para que 
p. 252-271) se possa tirar proveito das oportunidades e minimizar fatores que ame- 
  açam a consecução dos resultados desejados. 
Hamel e Prahalad A estratégia deve ser vista como a competição pelo futuro, na qual, 
(1997) esta é avaliada pela participação nas oportunidades e não apenas pela 
  participação do mercado. 
 

  QUADRO 01 – Conceitos consolidados de estratégias 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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Verifica-se com as explicações até aqui que estratégia é uma perspectiva 

compartilhada pelas pessoas de uma organização através de suas intenções ou pelo 

que fazem. As estratégias tornam-se organizacionais quando adquirem uma 

abrangência coletiva, ou seja, quando multiplicam de forma a conduzir o 

comportamento organizacional de uma forma geral. 

 

Os objetivos globais devem ser levados em consideração para a 

formulação de uma estratégia. Os objetivos devem ser baseados nos recursos 

disponíveis, no planejamento de sua utilização, como também nos recursos não 

disponíveis ou até mesmo, na possibilidade de multiplicar os que já existem. 

 

Devido ao fato de inúmeros fatores e condições modificarem-se 

constantemente, a formulação da estratégia empresarial torna-se complexa, pois, 

existe a ocorrência de mudanças rápidas no ambiente externo, o qual influencia os 

rumos da empresa. 

 

Há, portanto, inúmeros modelos ou tipos de estratégias que são 

abordados de formas diferentes por diversos autores, porém, fica a critério das 

empresas a escolha de determinada forma de estratégia baseado em seus objetivos, 

capacitação e desejos da sua forma gerencial. 

 

Embora existam inúmeros modelos ou tipos de estratégias, vale destacar 

a importância de duas definições já comentadas, uma de Porter (1992) sobre as 

estratégicas genéricas, na qual o fundamento baseia-se no fato de a vantagem 

competitiva estar no âmago de qualquer estratégia  e que para obtê-la a empresa 

deve fazer uma escolha sobre o tipo de vantagem que busca obter e o escopo 

dentro do qual irá alcançá-la, servindo de base para pequenas, médias e grandes 

empresas. 

 

A outra definição é a de Ansoff (1977), quando diz que a estratégia é uma 

regra direcionada à tomada de decisões, sob condiçõ es de incerteza ou 
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desconhecimento parcial das variáveis ambientais, q ue se caracterizam por 

serem de natureza tecnológica, econômica, física e política.  

 

Fazendo-se uma fusão dessas duas definições, encontra-se uma 

definição que traz a seguinte informação: a busca da vantagem competitiva 

escolhida pela empresa está na utilização de qualqu er estratégia sob 

condições de incerteza ou desconhecimento parcial d o ambiente e que servem 

para pequenas, médias e grandes empresas. 
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1.2. COMPETITIVIDADE NO MERCADO 

 

Ao estudar estratégia, empresas e mercados, percebe-se com grande 

freqüência a expressão competitividade. Porém seu conceito não aparece de forma 

consensual, e diverge-se bastante. 

 

Para Mendonça e Bulgacov (2007) esse assunto é considerado complexo, 

pois, pode-se dizer que teorias contrastantes ou complementares permeiam esse 

campo bem discutido. Existem aqui, algumas correntes que enfocam o tema como 

sinônimo de eficiência e outras correntes, como desempenho. 

 

Segundo Coombs, Knights e Willmott (1992), a expressão competição é 

utilizada normalmente para delinear uma situação na qual as pessoas ou 

organizações são introduzidas em um processo do esforço para fixar uma parte de 

um recurso esgotável, que pode ser simbólico e/ou material. Os mesmos autores 

afirmam que as bases da competição são social e politicamente organizadas. 

 

Para Ferraz, Kupfer e Hauguenauer (1997), “os estudos sobre 

competitividade ressentem-se da ausência de consenso quanto à definição do 

conceito e, conseqüentemente, quanto às metodologias mais adequadas de 

avaliação.” 

 

Sendo assim, verifica-se que a maior parte dos estudos mais recentes 

trata a competitividade como um fenômeno diretamente relacionado às 

características de desempenho ou de eficiência. 

 

Esse termo competitividade é de difícil compreensão, pois relaciona-se a 

empresas e a uma nação (economia nacional). Segundo Castells (1999), isso se 

deve ao fato de que a competitividade de uma nação é o grau que ela pode, sob 

condições de mercado, livres e justas, fabricar bens e serviços que atendam às 

exigências dos mercados externos e ao mesmo tempo, elevem a renda real dos 

seus cidadãos. 
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Para Mendonça e Bulgacov (2007), o problema primordial levantado por 

algumas correntes da teoria é a redução da compreensão de competitividade a algo 

que se esgota na empresa ou no produto produzido. Segundo os mesmos autores, o 

termo, apesar de muito utilizado, encontra-se como um conceito virtualmente 

indefinido, ou seja, são tantos os enfoques e abrangências às quais se busca 

associá-la que não é sem razão que os estudos ou trabalhos sobre o tema têm 

como ponto de partida o estabelecimento de uma definição própria para o conceito. 

 

Devido a muitas definições a respeito do assunto, Muller (1996) apresenta 

diversas perspectivas da abordagem de competitividade por vários autores, como é 

explanado no quadro 02 abaixo: 

 

Tipologias da abordagem de competitividade 
Autores  Tipologias  Enfoque Como a competitividade é abordada 

  Existentes     
      É considerada como sendo expressa 
  Desempenho Mercado na participação no mercado (market-share) 
Haguenauer     alcançada por uma organização 
.(1989)     Considerada uma característica estrutural,  
  Eficiência  Organização buscam traduzi-la através de relação insumo- 
      produto praticada pela organização 
      Relacionada às aptidões da organização 
  Microeconomia Organização quanto ao projeto, produção e venda de um 
      produto em relação aos concorrentes, entre 
Chudnovsky     outras. 
.(1990)     Associada à capacidade das economias nacio- 
  Macroeconomia Economia nais em alcançar deternimados resultados, po- 
    Nacional dendo incluir também a elevação do nível de 
      vida e o bem estar social. 
      É associada a fatores (como modelo organiza- 
  Primeiro grupo Organização cional, forma de manufatura, dentre outros) 
      que fazem uma organização forte ou fraca 
      perante a concorrência. 
      Determinada pelo mercado, visto que o com- 
    Economia portamento das organizações é considerado 
Nelson Segundo grupo Nacional como sendo amplamente determinado pelo 
.(1992)     "clima macroeconômico" em que estão inse- 
      ridas. 
      Relacionada ao importante papel desem- 
      penhado pelas políticas governamentais, pois, 
  Terceiro Grupo Governo e  apesar da autonomia das organizações ser  
    Organização considerada , ressalta-se a habilidade do go- 
      verno em influenciar no desempenho das  
      mesmas 
 

QUADRO 02 – Tipologias da Abordagem de Competitividade  

                               Fonte: Muller (1996, p. 12-13)  
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Tipologias da abordagem de competitividade 
  1 - Microeconomistas e Especialisatas – OI 
  a) Teoria  Estrutura de Associada a preços e quantidades, sendo que 
  Econômica Mercado a competição é vista como um mecanismo de 
      ajustamento do sistema econômico. 
  a) Chamberlianos Organização Relacionada a capacidades singulares da orga- 
    nização, pois considera-se que a competição 
      ocorre entre organizações que possuem  
      recursos distintos em aspectos-chaves (como 
      know-how, reputação, entre outros) 
  c) Organização  Organização  Associada ao relacionamento entre Organiza- 
  industrial – OI e indústria ção e a Indústria na qual está inserida 
  d) Schumpterianos Organização A incerteza e a instabilidade são as idéias bási- 
  e mercado cas da visão de competição. A competitividade 
      é associada à mudança técnica, às variações de 
      qualidade e aos esforços de vendas. 
Pettigrew; 2 - Nova Competição     
Whipp a) Primeiro Artigo Organização Associada à estratégia direcionada à tecnologia 
.(1991)     
  b) Segundo  Organização  Relacionada à ação administrativa, considera-se  
  Artigo e indústria que essas ações podem desencadear mudanças 
      na posição competitiva das organizações 
  3 - Institucionalistas Instituições Está relacionada não somente às transações  
  Sociais mediadas por preços, mas também ao acesso às 
      informações de uma série de instituições  
      sociais. 
  4 - Debate  Economia Relacionada com muitos fatores consideráveis  
  Demorado nacional, como "culpados" pela falta de competitividade 
    Sociedade como: insatisfatórias taxas de investimento 
    Governo e  nos fatores culturais, demanda enfraquecida, 
    Organizações políticas governamentais, conservadorismo  
      cultural, dentre outros. 
  5 - Profetas de Organização Associada à determinadas "regras de excelência" 
  Negócios   como a adoção de determinados métodos de  
      administração, a utilização de técnicas especia- 
      listas, a atenção ao marketing, dentre outras. 
  Espúria Economia Considerada como sendo sustentada por fatores 
    Nacional como os baixos salários, a manipulação da taxa 
      de câmbio, subsídios às exportações, altas taxas 
Fajnzyber     de rentabilidade do mercado interno que  
.(1998)     sustentam as exportações, etc. 
  Autêntica  Economia Associada ao aumento da produtividade, o que 
    Nacional só é obtido através da incorporação do  
      progresso técnico. 
 

               QUADRO 02 – Tipologias da Abordagem de Competitividade (Cont.) 

                                    Fonte: Muller (1996, p. 12-13) 

 

 

De acordo com Haguenauer (1989) apud Mendonça e Bulgacov (2007), 

existem duas grandes correntes da análise da competitividade. A primeira noção se 

refere à competitividade como fenômeno ex-post, um fenômeno que pode ser 
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mensurado ao final do processo, como é o caso da competitividade tratada como o 

desempenho das exportações industriais, onde são competitivas as empresas que 

ampliam sua participação com determinados produtos em âmbito internacional. A 

utilização desse conceito facilita a construção de indicadores de mensuração e que 

abarca os fatores produtivos organizacionais e também fatores externos como 

política cambial por se tratar de exportações. Esse conceito de competitividade é 

analisado tanto no nível das indústrias (setor) quanto no nível de papeis. 

 

Mendonça e Bulgacov (2007) comentam que do outro lado está o 

conceito de competitividade ligado às características estruturais, relacionada à 

eficiência, onde determinado país possui capacidade de produzir determinados bens 

igualando ou superando os níveis de eficiência observáveis em outras economias. 

Assim o crescimento das exportações seria uma provável conseqüência da 

competitividade e não sua expressão.  

 

Esse conceito trata da condição ex-ante e geralmente é encontrado 

restrito às condições de produção. A competitividade como conceito de eficiência 

pode ser analisada pelos fatores de preço e qualidade, estando associada à 

eficiência produtiva e por isso a análise da tecnologia. Outros autores também 

avaliam a competitividade pelo fator salário, e a produtividade como indicadores 

variáveis de mensuração (HAGUENAUER, 1989, Apud MENDONÇA e BULGACOV 

2007). 

     

Segundo Kupfer (1991), a essência do conceito está na sua compreensão 

como um fenômeno que se revela no âmbito do mercado, este sendo considerado 

não simplesmente como uma parcela de demanda a ser conquistada ou mantida 

pela empresa, mas como verdadeiro espaço de concorrência inter-capitalista. 

 

A noção de competitividade, portanto, não pode prescindir de fundamentos 
microeconômicos genéricos, que sejam pertinentes com suas 
particularidades enquanto objeto analítico. Esses fundamentos, por sua vez, 
são demarcados pela dinâmica do processo de concorrência, em particular, 
pela interação entre condições estruturais que o direcionam e as condutas 
inovativas das empresas que o transformam. (KUPFER, 1991, p. 1) 
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Barbosa (1999) colabora com sua visão sobre o assunto quando diz que a 

análise da competitividade não pode ser, percebida e definida, com base em 

medidas parciais. Para o autor, a competitividade pode ser avaliada em níveis 

diferentes, por exemplo, no nível da empresa, no nível de um país, ou até mesmo no 

nível de um setor específico. Porém, essa definição do nível de avaliação não 

impede que ao avaliar o nível da empresa, por exemplo, outros níveis como o setor 

e a economia também influenciem nesse processo.   

 

Também ressaltam Buckley, Pass e Prescott (1990) que a mensuração de 

um só aspecto não é suficiente para um esclarecimento da complexidade que 

envolve o conceito de competitividade. Sendo assim, apontam três grupos 

envolvidos nessa questão: 

  

1. O desempenho do competidor;  

2. O potencial do competidor; 

3. O processo gerencial.  

 

O potencial do competidor delineia as entradas para a operação, o 

desempenho do competidor como saída dessa operação e as medidas do processo 

gerencial para essa operação. Abaixo mostra-se a figura 01, constando essa 

relação: 
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   Capacidade para melhorar 
    o desempenho 
 
Gerência da       Geração de  
capacidade de        recursos a 
alcançar.       serem geren- 
        ciados. 

           
 
O desempenho      Decisões ge- 
capacita o processo     renciais que criam 
gerencial de aper-     capacidades. 
feiçoar. 

         
 
                           FIGURA 01 - Aspectos da competitividade 
                                 Fonte: Buckley; Pass; Prescott (1990, p. 02) 
 

Para Henderson e Mitchell (1997), a organização e a competição são 

claramente importantes em dar forma à estratégia e ao desempenho das empresas. 

  

Sobre essa discussão em relação ao conceito de competitividade, Porter 

(1995) reforça que não basta para uma organização garantir a eficiência 

operacional, que por si só não é garantia de um padrão adequado de 

competitividade. Para o mesmo autor, a competitividade só estará garantida ao se 

conseguir estabelecer uma posição de privilégio e sustentada no meio ambiente. 

 

Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1997) reforçam uma abordagem que 

consideram como determinante da competitividade vários fatores que vão além do 

nível da empresa, relacionando a estrutura da indústria e do mercado e ainda ao 

sistema produtivo como um todo. Os critérios internos e externos da empresa 

apresentam-se como: Fatores Empresariais (internos à empresa); Fatores 

Estruturais (referentes à indústria, complexo industrial) e Fatores Sistêmicos. 

 

Segundo esses autores, os fatores empresariais são os quais a empresa 

detém poder de decisão e podem ser controlados ou alterados por meio das próprias 

Desempenho 

Processo 

Capacidade 
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regras organizacionais. No caso, dizem respeito ao estoque de recursos acumulados 

pela empresa e às estratégias de ampliação desses recursos que são realizados 

pela empresa em termos de suas quatro áreas de competência: 

 

1. Inovação; 

2. Recursos Humanos; 

3. Produção; 

4. Gestão. 

 

Como mostrado na figura 02 abaixo: 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         FIGURA 02 – Fatores Empresariais 

             Fonte: Ferraz; Kupfer; Haguenauer (1997, p. 11) 
 

 

No caso dos fatores estruturais, os mesmos são pouco influenciados pela 

empresa, ou até certo ponto influenciados, pela mediação do processo de 

concorrência. São as especificações setoriais mais nítidas na medida em que têm 

sua importância relacionada ao padrão de concorrência dominante em cada setor. 

Como mostra a figura 03: 

 

 

    Inovação 
- Produto 
- Processo 
- Transferência de tecnologia 

Gestão         Recursos 
- Marketing        Humanos 
- Serviços pós-venda      - Produtividade 
- Finanças       - Qualificação 
- Administração      - Flexibilidade 
- Planejamento 
 
 
    Produção 
   - Atualização de equipamentos 
   - Técnicas organizacionais 
   - Qualidade 
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FIGURA 03 – O Triângulo da Competitividade Estrutural 

             Fonte: Ferraz; Kupfer; Haguenauer (1997, p.12) 

 

Finalizando, os fatores sistêmicos, são aqueles sobre os quais a empresa 

possui praticamente nenhuma possibilidade de interferir, como: 

 

- Fatores político-institucionais: política tributária, política tarifária, apoio  

fiscal. 

- Fatores macroeconômicos: taxa de câmbio, taxas tributárias,  

taxas de juros, política salarial, dentre outros. 

- Fatores internacionais: tendência do comercio mundial, acordos  

internacionais, fluxos internacionais de capital. 

- Fatores sociais: políticas de educação e formação de recursos  

humanos, trabalhistas e de seguridade social 

- Fatores legais regulatórios: políticas de proteção à propriedade  

industrial, de preservação ambiental, regulamentação do capital  

estrangeiro. 

- Fatores infra-estruturais: disponibilidade, qualidade e custo de  

energia, telecomunicações, transportes. 

 

Para Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1997), a gestão competitiva no nível 

organizacional deve utilizar de estratégias que sejam aderentes ao padrão de 

- Desempenho e    
   capacitação 
- Estrutura patrimonial e  
   produtiva 
- Articulações na cadeia 

- Aparato legal 
- Política física e financeira 
- Política comercial 
- Papel do Estado 

- Tamanho e dinamismo 
- Grau de sofisticação 
- Acesso a mercados inter- 
   nacionais. 
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concorrência relevante à empresa, ou seja, a questão dos padrões concorrenciais 

encontrados no setor influenciam a formulação das estratégias organizacionais.  

 

Portanto, embora existam alguns conceitos de diversos autores, para a 

presente dissertação a competitividade foi definida como a capacidade de a 

empresa formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam 

ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado 

(FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER 1997). 

 

Ou seja, em se tratando de competitividade, deve-se considerar a questão 

da eficiência e com a interação da empresa com o seu ambiente competitivo 

considerando fatores estruturais e sistêmicos não se esquecendo do fator tempo, 

tudo isso relacionado pode fazer a diferença para a organização.  

 

Como a estratégia e a competitividade são assuntos diretamente ligados 

aos executivos de qualquer empresa e no caso em questão à empresa do ramo de 

prestação de serviços (locação e venda de filmes DVD`s e VHS`s), é importante o 

conhecimento sobre esses assuntos na medida em que facilita à tomada de decisão, 

permitindo uma abordagem holística e principalmente o conhecimento do ambiente, 

dos concorrentes, dos produtos, dos colaboradores e até dos clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



46 
 

2. MARKETING  

 

2.1. HISTÓRICO DO MARKETING 

 

De acordo com muitos autores, a origem do marketing é algo controverso, 

alguns dizem que o marketing tem sua origem na própria Igreja. Como Souza 

(1999), quando alega que a igreja durante sua história ensina o mundo a utilizar 

instrumentos do marketing, como, por exemplo, a utilização da cruz (que seria a 

marca ou logotipo); ou com o uso do sino (que seria a comunicação); ou através da 

própria igreja (que seria o ponto de venda). 

 

Segundo Zenone (2001), a ação do marketing é praticada desde os 

primórdios da humanidade, quando exemplifica falando que o mesmo foi utilizado 

por Eva para seduzir Adão. Kotler (2000b) afirma que o marketing ou o que se pode 

chamar de processo de trocas é uma das atividades mais antigas do mundo, dado 

que a relação de troca de mercadorias sempre existiu. Porém, segundo o mesmo 

autor, os estudos formais sobre este assunto surgiram no início do século XX. 

 

Segundo Etzel, Walker e Stanton (2001), o marketing iniciou-se de forma 

elementar na época do colonialismo dos EUA, envolvendo permuta de mercadorias 

entre os colonos que além de comercializar entre si, comercializavam também com 

os nativos. 

 

Honorato (2004, p. 3) contribui com essa idéia da seguinte forma: 

 

Se retrocedermos na história, a troca está presente na vida do homem 
desde a economia de subsistência, passando pelo estágio do mercado 
centralizado, quando se trocavam os excedentes de produção, pelo 
surgimento do dinheiro como unidade de valor até chegar aos dias de hoje, 
em que, embora o processo de troca seja mais complexo em sua essência, 
o conceito básico é o mesmo. 

 

Porém, somente a partir da Revolução Industrial, de acordo com Etzel, 

Walker e Stanton (2001), é que o marketing em grande escala inicia e toma forma, 

desenvolvendo-se em estágios contínuos de desenvolvimento, que são: 
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1. Estágio orientado para produção; 

2. Estágio orientado para vendas; 

3. Estágio orientado para o marketing. 

 

No entanto, alguns autores como, por exemplo, Groonros (2003), 

propõem quatro estágios de desenvolvimento, ou seja, além dos três estágios 

comentados por Etzel, Walker e Stanton (2001), inclui-se um estágio que é o de 

orientação para o produto, este sendo inserido antes do segundo estágio que é o de 

orientação para vendas. A seguir mostram-se os estágios: 

 

Primeiro estágio: Estágio orientado à produção – neste estágio, 

segundo Etzel, Walker e Stanton (2001), o aumento da produção é que era o foco 

dos fabricantes, pois consideravam que os consumidores desejavam produtos de 

qualidade e com preço reduzido. Aqui não havia preocupação em conquistar novos 

clientes, isso não era um fator fundamental, o enfoque das empresas era a eficiência 

e o controle dos custos que durou até a grande depressão dos anos 30 nos Estados 

Unidos.  

 

Porém, existem autores como Schiffman e Kanuk (2000), que afirmam 

que a orientação para a produção iniciou-se com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

no momento em que as empresas começaram a compreender que poderiam vender 

todo tipo de produto para os consumidores, pois os mesmos estavam ávidos ao 

consumo. 

 

Nesse estágio, o marketing tinha como objetivo a produção de bens com 

preços baixos e com distribuição intensiva. Colaborando com a idéia, Araújo (2005) 

diz que neste período, a preocupação central era a produção massiva de produtos 

não diferenciados e a indústria que oferecesse o menor preço obtinha vantagem 

sobre as outras. A ênfase era dada aos processos de produção e à redução de 

custos. Ainda segundo a mesma autora, o cliente não tinha nenhum poder de 

negociação, era uma troca onde prevaleciam os interesses das indústrias.  

 

Para Kotler (2000a), essa orientação para produção é um dos conceitos 

mais antigos no que tange as relações comerciais. Ainda para o referido autor, o 
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foco aqui é o produto, não sendo utilizado praticamente nenhum tipo de esforço para 

vender. Segundo Ansoff e McDonnell (1993) apud Araújo (2005), com a demanda 

maior que a oferta surge então a concepção de Marketing da época, conhecida pela 

celebre frase de Henry Ford: “Dêem o carro a eles em qualquer cor, desde que seja 

preto”. Essa era a visão estratégica da época. 

 

Segundo estágio: Estágio orientado para o produto –  aqui segundo 

Rocha e Christensen (1987), o foco principal das empresas é para o aprimoramento 

do produto, dado que os clientes estão com um maior interesse em características 

técnicas e funções do produto. 

 

Nesse estágio já se fala em mais qualidade e desempenho do produto 

como forma de escolha dos consumidores. De acordo com Schiffman e Kanuk 

(2000), a orientação para o produto supõe que os consumidores irão comprar o 

artigo que oferecer a mais alta qualidade e/ou o melhor resultado. Zenone (2001) 

reforça o que foi disposto acima dizendo que esta orientação sustenta que os 

consumidores preferem os produtos que oferecem qualidade e desempenho 

superior e com características inovadoras. 

 

Terceiro estagio: Estágio orientado às  vendas  - De acordo com Etzel, 

Walker e Stanton (2001) este estágio inicia-se após a depressão de 1930 nos EUA, 

onde aqui muda-se a percepção, pois agora o enfoque de como produzir já não era 

mais o fundamental problema. A partir deste momento, os consumidores já tinham o 

direito de escolha de produtos entre alternativas existentes. Nessa época era 

necessário ter bons profissionais de vendas para realizar atividades promocionais 

para poder vender os produtos. 

 

De acordo com Kotler (1998), a grande demanda por produtos pelos 

consumidores, devido à escassez causada pela Segunda Guerra Mundial, 

proporcionou a fabricação em massa dos produtos que eram rapidamente 

consumidos. A partir daí, muitas empresas entenderam que era necessário estimular 

as vendas, o que gerou grandes campanhas promocionais para diminuir o 

excedente de produção. Aqui os consumidores, devido à influência mútua com 
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outras culturas, estavam mais exigentes e menos dispostos a aceitar o que lhes era 

oferecido.  

 

A orientação para vendas é uma evolução natural dos estágios anteriores 

segundo Kotler (2000a), que ainda defende que o foco principal de uma organização 

dentro dessa abordagem é a venda de produtos onde a produção foi decidida por 

intermédio da empresa. Para o mesmo autor, a hipótese nesta orientação é que os 

consumidores não comprarão um produto caso não forem fortemente convencidos a 

fazê-lo. 

 

Porém nessa orientação, não se leva em conta a satisfação do 

consumidor como sendo o foco fundamental da empresa. Esta orientação segundo 

Etzel, Walker e Stanton (2001), parte do princípio de que os clientes, pessoas ou 

empresas, normalmente não adquirem produtos em quantidade suficiente, portanto 

as empresas precisam fazer um esforço de vendas e promoções para que sejam 

convencidas a comprar através de ferramentas de vendas. Rocha e Christensen 

(1987) reforçam que nesta orientação as empresas encontravam problemas de 

colocar os produtos no mercado, e a estratégia era forçar vendas enérgicas com uso 

de técnicas de persuasão para conquistar a preferência dos consumidores. 

 

Quarto estágio: Estágio orientado ao marketing  – com a evolução do 

mercado e do próprio marketing, as organizações entenderam que se fazia 

necessário produzir o que os consumidores queriam, e não mais produzir por 

vontade unilateral. Neste estágio, segundo Kotler (2000a), as empresas identificam o 

que os consumidores desejam e adaptam às atividades da empresa para satisfazer 

as necessidades e desejos dos consumidores. 

 

Para Zenone (2001), as chances de sucesso das empresas no longo 

prazo são aumentadas com a orientação para o marketing e conceituam esta 

orientação como uma filosofia de negócio que tem como concentração a 

compreensão das necessidades e desejos dos clientes e a elaborar produtos e 

serviços para satisfazê-los. 
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Segundo Kotler (2000a), as premissas da orientação para o marketing 

foram definidas em meados da década de 50. O mesmo autor diz que o caminho 

para se alcançar as metas organizacionais está no fato de que a empresa deve ser 

mais efetiva em sua criação, entrega e comunicação de valor para os seus 

mercados-alvo selecionados do que sua concorrência. 

 

Esse meio de ser mais eficaz se apresenta de várias formas, como 

mostradas a seguir: a) Atender às necessidades de forma lucrativa; b) Identificar 

desejos e atendê-los; c) Amar o cliente, não o produto; d) Como o cliente quiser; e) 

O cliente é quem manda; f) Pessoas em primeiro lugar e g) Parceiros no lucro. 

 

 

2.2. CONCEITO DE MARKETING  

 

Os conceitos de marketing são bem abrangentes. Ao se querer defini-los, 

esbarra-se em uma infinidade de conceitos e formas de abordagem diferentes 

oriunda de diversos autores. 

 

Segundo Kotler (2000a), o marketing é visto por muitos como uma área 

dispendiosa e intrusa às outras áreas da organização. Normalmente relacionam o 

marketing com propaganda, publicidade ou venda. Segundo o mesmo autor, em um 

passado recente, o assunto adquiriu projeção como parte complementar e essencial 

da área de serviços. O mesmo autor ainda define-o como o processo social por meio 

do qual, pessoas e grupos de pessoas obtém aquilo que necessitam e o que 

desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor 

com os outros.  

 

Para Churchill e Peter (2000), o marketing é um projeto de planejamento 

e de execução da concepção, é estabelecer promoções, preços, distribuição de 

idéias, bens ou serviços a fim de criar permutas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais. Para esses autores, o marketing consiste em uma troca, onde o 

cliente e a empresa fazem essa transação a fim de terem benefícios em ambos os 

lados. 
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O entendimento do marketing tem importância essencial na estratégia de 

negócio das empresas e no dia-a-dia das pessoas. Ele está constantemente em 

evolução e a sua prática é desenvolvida em todas as atividades diárias devendo 

estar presente em todas as áreas da empresa e não em somente uma área 

específica. Ou seja, como o cliente é assunto primordial, todos devem estar 

engajados e envolvidos para o mesmo fim. 

 

Corroborando com essa idéia, Honorato (2004) diz que tudo que se faz no 

dia-a-dia das pessoas tem ligação com o marketing. O mesmo autor ainda comenta 

que desde o momento que a pessoa acorda (usa um creme dental da marca X 

comprado por um preço Y em um ponto de venda qualquer, estimulado pelas 

promoções) até o momento em que se dorme, todas as ações das pessoas são 

permeadas pelo marketing. 

 

Para Mackenna (1993), o marketing não é uma função, é um modo de 

fazer negócios, tem que ser uma atividade difundida e ser parte do trabalho de 

todos, desde a recepcionista ao presidente da empresa, e sua função é integrar o 

cliente à elaboração do produto e desenvolver um processo sistemático de interação 

e um relacionamento de longo prazo. 

 

Para Porto (2001), marketing pode ser descrito como a execução por uma 

empresa de todas as atividades necessárias para criar, promover e distribuir 

produtos que estejam de acordo com a demanda atual e potencial e com sua 

capacidade de produção.  

 

Limeira (2002, p.2) conceitua o marketing como 

 

A função empresarial que cria continuamente valor para o cliente e gera 
vantagem competitiva duradoura para a empresa, por meio da gestão 
estratégica das variáveis controláveis de marketing: produto, preço, 
comunicação e distribuição. 
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Richers (2000) resume o conceito de marketing sob a ótica do cliente 

dizendo que é o processo de entender e atender o cliente. 

 

Vavra (1993) inclui o processo de mudança e a questão da mudança 

ambiental ao definir marketing como o processo de conceber, produzir, fixar preço, 

promover e distribuir idéias, bens e serviços que satisfaçam as necessidades de 

indivíduos e organizações. Para o mesmo autor, é necessária também a previsão 

para antecipar as mudanças ambientais e modificar as ofertas para competir em um 

mercado que varia a todo instante. 

 

É interessante também abordar o que a AMA (American Marketing 

Association), associação que congrega profissionais de marketing em nível 

internacional definiu, que vem a ser: “Marketing é o processo de planejamento e 

execução da concepção, preço, promoção e distribuição de idéias, bens e serviços, 

organizações e eventos para criar trocas que venham a satisfazer objetivos 

individuais e organizacionais”. 

 

Sendo assim, com base nas informações de vários teóricos do marketing, 

entende-se que o mesmo é todo o processo que envolve fatores internos (empresa) 

e externos (ambiente), a fim de entender cada vez mais o cliente e levar satisfação e 

valor para o mesmo fazendo com que haja com isso um relacionamento cada vez 

mais duradouro. 

 

Neste contexto, tudo que foi visto em relação às definições do marketing 

traz a consolidação de idéias semelhantes como: “processo social”, “necessidade e 

desejo”, “criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços”, “valor para o 

cliente, “satisfazer necessidades dos clientes”, “analisar o mercado”, “entender e 

atender o cliente”.  

 

Todos esses conceitos revistos têm como finalidade mostrar a importância 

do assunto para o estudo como forma de uma revisão geral e um entendimento mais 

arraigado sobre seu histórico, fases e conceitos.  
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Atualmente, é notório que o marketing tem dado destaque a aspectos de 

relacionamento da empresa, em todos os sentidos, com fornecedores, clientes, 

concorrentes, outras empresas, colaboradores, entre outros. A isso chama-se 

Marketing de Relacionamento, assunto que será abordado a seguir. 
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3. MARKETING  DE RELACIONAMENTO 

 

A necessidade de transformar a relação de troca mais estreita com o 

cliente e, ao longo do tempo, fica a cargo de uma das ramificações do marketing 

denominada marketing de relacionamento e que nos dias atuais é um assunto 

bastante abordado. Sendo assim, este vem a ser o principal capítulo do trabalho, 

pois como se trata de um estudo sobre estratégia de relacionamento com cliente e 

Customer Relationship Management - CRM, torna-se primordial entender seus 

conceitos e abordagens. 

 

3.1. HISTÓRICO E DEFINIÇÃO DO MARKETING  DE RELACIONAMENTO 

 

O conceito de marketing de relacionamento é relativamente recente, pois, 

surgiu nos anos 90 fruto de uma necessidade latente da construção de novos 

conceitos e novas soluções nas relações estabelecidas entre o mercado e o 

consumidor. BERRY (1995). 

 

Berry (1995), criador do termo marketing de relacionamento, conceitua-o 

como atração e manutenção, e, em organizações de multiserviços, o aumento do 

relacionamento com os clientes, enfatizando que a atração de novos clientes deveria 

apenas ser vista como um passo intermediário no processo de marketing. Solidificar 

relacionamentos, transformando clientes indiferentes em leais, e servi-los é que 

deveria ser considerado marketing. 

 

De acordo com Mckenna (1993), marketing de relacionamento ou pós-

marketing significa construir e sustentar a infra-estrutura dos relacionamentos de 

clientes. É a integração dos clientes com a empresa, desde o projeto, 

desenvolvimento de processos industriais e de vendas. De maneira geral, consiste 

em uma estratégia de negócios que visa a construir proativamente relacionamentos 

duradouros entre a organização e seus clientes, contribuindo para o aumento do 

desempenho desta e para os resultados sustentáveis. 



55 
 

   

Conforme Stone e Woodcock (1998), o marketing de relacionamento é o 

uso de várias técnicas e processos mercadológicos, vendas, comunicação e cuidado 

com o cliente para identificá-los de forma individualizada e nominal, criar e 

administrar um relacionamento duradouro entre eles e a empresa. 

 

Kotler (2000a) diz que o marketing de relacionamento é a prática da 

construção de relações satisfatórias em longo prazo com alguns atores-chave – 

consumidores, fornecedores e distribuidores – para reter sua preferência e manter 

suas relações comerciais, afirmando ainda que as empresas inteligentes devem 

tentar desenvolver confiança e relacionamentos do tipo “ganha-ganha” com 

consumidores, distribuidores, revendedores e fornecedores. O resultado esperado é 

a criação de uma rede de marketing, que segundo o autor é formada pela empresa e 

todos os interessados que a apóiam: consumidores, fornecedores, funcionários, 

distribuidores, varejistas, agências de propaganda, cientistas universitários e outros 

com quem se estruturam relacionamentos comerciais mutuamente rentáveis. 

 

O marketing de relacionamento deve apoiar-se no conhecimento e na 

experiência, conforme MCKENNA (1993, p. 04): 

 

O marketing baseado no conhecimento exige da empresa uma escala de 
conhecimento: da tecnologia pertinente, da concorrência, de seus clientes, 
das novas fontes tecnológicas que podem alterar o ambiente competitivo e 
de sua própria organização, capacidades, recursos, planos e formas de 
negócios. 
O marketing baseado na experiência enfatiza a interatividade, a 
conectividade e a criatividade. Com esta abordagem as empresas dedicam-
se aos seus clientes, monitorando constantemente seus concorrentes, e 
desenvolvendo um sistema de análise de feedback que transforma essa 
informação sobre o mercado e a concorrência em uma nova e importante 
informação sobre o produto. 
 

 
 

Segundo LeBoeuf (1996), a grande idéia não é fazer novos clientes, mas 

conservar os que existem. As empresas de maior destaque fazem de tudo para 

manter seus clientes. Muitos mercados atingiram a maturidade e não há muitos 

clientes novos para se captar. A competição é cada vez maior, e os custos para 
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atrair novos clientes sobem cada vez mais. Nesses mercados poderia custar até 

cinco vezes mais atrair um novo cliente do que manter um cliente atual satisfeito 

(CLANCY & SCHULMAN Apud KOTLER & ARMSTRONG, 1999). 

 

Ainda sobre conceito de marketing de relacionamento, McKenna (1993, p 

58), contribui: 

 

Uma das bases para o conceito de marketing de relacionamento é o 
conceito de intangibilidade de um produto ou serviço e o trabalho intensivo 
com a área subjetiva da mente do consumidor, lutando para que ele 
realmente se torne leal à sua marca. 

 

 

Para o marketing de relacionamento o enfoque fundamental é a relação 

estabelecida entre a empresa e o cliente. No entanto, é preciso estabelecer com 

cautela o que o cliente significa para a empresa. 

 

Pode-se dizer, de modo geral, que o Marketing de Relacionamento é uma 

atividade voltada para o longo prazo, sendo necessário que todos os departamentos 

da empresa trabalhem com o mesmo objetivo: servir ao cliente. O conjunto de ações 

que a empresa e os funcionários realizam determinará a conquista e simpatia do 

cliente e, conseqüentemente, a preferência do consumidor.  

 

O contexto de administrar o relacionamento com o cliente serve para que 

a empresa adquira vantagem competitiva e se destaque perante a concorrência. 

Drucker (2000) elegeu algumas regras fundamentais para a utilização do marketing 

de relacionamento na busca por vantagem competitiva: 

 

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

Qualquer reclamação ou conflito por parte do cliente é provocado por 

uma falha empresarial; 

2. A empresa deve perguntar-se constantemente o que pode ser feito 

para facilitar e melhorar a vida de seus clientes. 
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Completando, Kanter (2001) enfatiza os seguintes aspectos no 

relacionamento com o cliente: 

 

1. Conhecer profundamente o cliente; 

2. Tornar o cliente conhecido por todos os funcionários da empresa. Ele 

não deve aguardar para que alguém o identifique e solucione seus 

problemas adequadamente. 

3. Transformar o cliente em sócio de um clube exclusivo, ou seja, 

proporcionar atividades e disponibilizar recursos que só os clientes da 

empresa têm acesso.  

 

3.1.1. Relacionamento com clientes 

 

 Segundo Kotler e Armstrong (1999), podem-se distinguir cinco diferentes 

níveis de relacionamento com clientes, independentemente da natureza dos 

produtos transacionados, que são os seguintes: 

• Básico – o vendedor vende o produto, mas não faz qualquer 

acompanhamento posterior. 

• Reativo – o vendedor vende o produto e incentiva os clientes a 

ligarem sempre que tiverem algum problema ou dúvida. 

• Confiável – o vendedor liga para o cliente após a venda para verificar 

se o produto satisfez suas expectativas ou se houve possíveis 

decepções; pede sugestões para melhorara o produto, o que ajudará 

a empresa a aperfeiçoar continuamente suas ofertas. 

• Proativo – o vendedor ou outra pessoa da empresa liga para o cliente 

de tempos em tempos com sugestões para usar melhor o produto ou 

para oferecer novos produtos. 

• Parceria – a empresa trabalha continuamente com o cliente para 

identificar meios de oferecer melhor valor. 
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Existem também níveis de marketing de relacionamento, como afirmam Berry 

e Parasuramam (1995), que são os seguintes: 

 

1. Nível um – através de incentivo de preço. Conhecido como Marketing de 

freqüência ou de retenção cuja eficiência é contestada, uma vez que é 

facilmente imitado pelos concorrentes. 

 

2. Nível dois – vai além do simples incentivo de preço, formando elos sociais 

acima dos elos financeiros. Neste nível é dado ênfase à prestação de 

serviço personalizada e à transformação de consumidores em clientes. 

Essa diferença é descrita por Berry (1995) da seguinte maneira: 

consumidor pode não ter nome para a empresa, já o cliente não pode 

deixar de ter. O consumidor é atendido como parte da massa, o cliente é 

atendido de forma pessoal e individual. O consumidor é atendido por 

qualquer empregado o cliente deve ser atendido por um profissional 

designado. 

 
 

3. Nível três – neste nível de marketing são consolidados os relacionamentos 

com elos estruturais, além dos elos sociais e financeiros. Os elos 

estruturais são aquele tipo de serviço muito valioso para o cliente, mas 

nem sempre prontamente disponível em outras fontes. Os serviços têm 

como base a tecnologia e são integrados ao sistema, em vez de 

dependerem dos comportamentos de formação de relacionamento de 

cada um dos empregados, daí o termo estrutural. 

 

No quadro 03, mostram-se de forma esquematizada os três níveis do 

marketing de relacionamento: 
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QUADRO 03 – Os três níveis de marketing de relacionamento 

                                   Fonte: Bogmann (2002, p. 29) 

 

3.1.2. O pós- marketing   

 

Como já foi comentado na introdução, atualmente milhares de novos 

produtos entram no mercado a todo instante. Segundo Bogmann (2002), com a 

concorrência cada vez mais presente, posicionar um produto fica cada vez mais 

difícil. Para o mesmo autor, em setores de alta tecnologia, as diferenças entre as 

marcas são cada vez menores. Sendo assim, prevalece a prestação de serviços, o 

atendimento ao cliente e o cuidado em conhecer seu consumidor.  

 

  Para Mckenna (1993), o pós-marketing ou atendimento pós-venda 

obriga a organização a conhecer melhor o cliente, antecipando sua expectativa e 

superando-a com o objetivo de fidelizar o cliente e criar um relacionamento 

duradouro nos negócios. 

 

Nesse pensamento, Bogmann (2002) afirma que o marketing não tem 

como ficar mais separado do desenvolvimento de produtos, do desenvolvimento dos 

processos, da produção, das finanças e das vendas. As empresas bem-sucedidas 

precisam estar dispostas a adaptar rapidamente seus produtos e serviços às 

necessidades dos clientes.  

Os três níveis do marketing de relacionamento 
Nível Tipo de  Orientação Grau de  Elemento básico  Potencial de  
  Ligação do marketing personalização do mix de  diferenciação 
      do serviço Marketing competitiva 
          sustentada 
Um Financeira Consumidor Baixo Preço Baixo 
Dois Financeira e Cliente Médio Comunicações Médio 
  Social     Pessoais   
Três Financeira Cliente De médio a  Prestação do  Alto 
  social e    Elevado Serviço   
  Estrutural         
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Traçar uma nova relação entre cliente e empresa, é de fundamental 
importância para o profissional de marketing que deseja ser eficaz como 
integrador, trazendo o cliente para dentro da empresa e como participante 
ativo do desenvolvimento desses bens e serviços. (BOGMANN, 2002 p.33). 

 

Segundo Vavra (1993), as atividades do pós-marketing tornam-se 

componentes críticos de qualquer projeto de retenção do cliente, porque, por meio 

do oferecimento de informações e do relacionamento, é possível fazer com que os 

clientes percebam qualidade no produto ou serviço comprado. 

 

O autor supracitado define o pós-marketing como o processo de 

proporcionar satisfação contínua e reforço aos indivíduos ou organizações que são 

clientes atuais ou que já foram clientes. 

 

Os clientes devem sempre estar sendo identificados, monitorados, 

auditados, comunicados em relação à satisfação, bem como também atendidos. O 

objetivo do pós-marketing é construir relacionamentos duradouros com todos os 

clientes. 

 

Bogmann (2002) corrobora com isso dizendo que, para se estabelecer um 

programa de marketing de relacionamento é fundamental o envolvimento de toda a 

empresa. Ou seja, este programa não pode ser considerado como um projeto de 

apenas um departamento e restrito a algumas pessoas. Marketing de 

relacionamento é uma filosofia cujo resultado depende do comprometimento de 

todas as pessoas envolvidas, desde a pessoa que faz a limpeza ou recebe os 

clientes na porta da loja até a gerência, direção e presidência. Caso não haja uma 

cultura interna, o programa terá poucas chances de obter um bom resultado. 

 

Segundo Rodrigues (1998), um dos maiores patrimônios que a empresa 

possui é o número dos clientes que ela tem e o grau de relacionamento que tem 

com eles. 
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3.1.3. O Cliente 

 

Como se fala muito em cliente quando se estuda marketing, torna-se 

fundamental comentar um pouco sobre seu conceito e seus papéis. 

 

Segundo Drukcer (2000), o conceito de cliente tem evoluído seguindo os 

mesmos passos que o marketing. Na realidade os dois conceitos estão intimamente 

interligados, pois, segundo o mesmo autor, o cliente é a razão de ser da empresa, 

todos os esforços devem ser voltados para a efetivação da satisfação e dos desejos 

dos clientes.  

 

Para um melhor entendimento sobre o que vem a ser o cliente, alguns 

autores definem alguns tipos de clientes e seus papeis. Para Marques (1997), o 

cliente é a pessoa que:  

 

• Compra produtos das empresas para consumo próprio ou distribuição 

dos mesmos;  

• Ele é, sem dúvida, a pessoa mais importante em qualquer tipo de 

negócio;  

• Ele não depende da empresa, a empresa é que depende dele;  

• O cliente não interrompe o trabalho que se executa, ele é a razão do 

trabalho executado;  

• Ele não significa apenas dinheiro no caixa. Ele é, antes de tudo, um 

ser humano e precisa ser tratado com respeito e consideração;  

• Sem clientes a empresa fecha as portas. 

 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) acreditam que a classificação dos 

clientes fornece uma contribuição didática para facilitar o relacionamento e a 

qualidade da comunicação e do atendimento à satisfação do cliente. O mesmo 

classifica o cliente em: 
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• Cliente poupador: aquele que deseja maximizar o valor obtido pelo seu 

gasto de tempo, esforço e dinheiro; 

• Cliente ético: que sente a obrigação moral de apoiar empresas 

socialmente responsáveis; 

• Cliente personalizado: aquele que almeja uma gratificação interpessoal; 

• Cliente conveniente: aquele para o qual a palavra-chave é conveniência, 

quanto mais serviços a empresa dispõe, mais encantado ele estará. 

  

Pensar no cliente como princípio fundamental para o fortalecimento da 

empresa é ter em mente não somente a ação da empresa com o consumidor, mas 

levar em consideração que existe uma ponte que viabiliza o contato da empresa 

com este consumidor e que é extremamente necessário: o funcionário da empresa. 

Assim, a maioria dos autores vê o funcionário também como um cliente. Definindo 

assim dois tipos de clientes: o externo e o interno. 

 

3.1.4. Cliente externo e cliente interno 

 

Segundo Marques (1997), o cliente externo é aquele em quem primeiro se 

pensa quando se fala em negócio. Durante anos ele foi o único citado nos livros 

sobre o assunto. Diante da vasta teoria pode-se referir ao cliente externo como 

qualquer pessoa que espera por um produto ou serviço, sendo impactado 

primeiramente por esta oferta, já que paga por ele, sem fazer parte do processo de 

produção ou realização do mesmo. Em resumo, cliente externo é aquele para o qual 

a empresa presta serviços e recebe por isso. 

  

Já sobre o cliente interno, destaca-se Gronröos (2003), que foi o primeiro 

autor a utilizar o termo cliente interno. Para este autor, os profissionais que 

trabalham diretamente com o cliente obtêm informações e conhecimentos valiosos 

para atender às necessidades e desejos dos mesmos. Sendo assim, suas ações ou 

não ações podem satisfazer ou não, superar ou não a expectativa do cliente em 

relação à sua empresa.  
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Além do contato direto com o consumidor, facilitando a comunicação e 

identificando as necessidades do mesmo, o cliente interno, estimulado, cria um 

ambiente ameno na equipe fornecendo uma resposta mais rápida aos problemas 

apresentados, uma maior produtividade e um sistema organizacional mais integrado. 

Boone e Kurtz (1998) afirmam que o comprometimento do cliente interno, ou seja, 

do funcionário é uma grande ferramenta para alavancar a satisfação do cliente 

externo e melhorar a qualidade de todos os setores da organização. 

 

Ainda sobre a questão do trabalho sobre o cliente interno, a delegação de 

poderes é outra importante ferramenta no planejamento do marketing de 

relacionamento. Capacitado a resolver problemas, o cliente interno facilita a 

comunicação consumidor/empresa, tornando o cliente externo mais satisfeito vendo 

suas respostas atendidas solicitamente. Boogman (2002) indica três pilares para a 

formulação de um marketing interno: Delegação de Poderes, Treinamento e 

Trabalho em Equipe. 

 

A orientação dos funcionários para utilizarem sua criatividade, energia e 

talento para o sucesso da equipe forma um melhor ambiente de trabalho, melhora o 

desempenho das atividades e promove a satisfação do cliente interno e 

conseqüentemente do cliente externo. O cliente interno deve perceber o quanto seu 

trabalho é importante para a satisfação do cliente externo e para o sucesso da 

organização, sentindo-se orgulhoso disto (BOOGMAN, 2002). 

 

Já Churchill e Peter (2000) referem-se a clientes externos como 

consumidores: pessoas que compram bens e serviços para seu próprio uso ou para 

presentear outras pessoas. Kotler (1998) afirma que existem dois tipos de clientes 

que participam de trocas comerciais: Os compradores organizacionais e os 

consumidores. O comprador é aquele que compra bens e serviços para empresas, 

órgãos governamentais e outras instituições, ou seja, é aquele que faz a compra. 

Consumidor é aquele que compra bens e serviços para si, ou para presentear outras 

pessoas. Ou seja, todos os indivíduos e famílias que compram ou adquirem 

produtos e serviços para consumo pessoal.  
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Percebe-se que não existe uma designação pronta para cada cliente. 

Cada indivíduo possui especificidade e carências muito diferentes. No marketing de 

relacionamento, a empresa se dispõe a entender o cliente individual, buscando 

conhecê-lo e descobrir o máximo de informações que possam melhor servi-lo. Para 

tanto, Rapp e Collins (1996) definiram algumas regras básicas devem ser 

respeitadas:  

 

• Desenvolver um ciclo de comunicação com o cliente;  

• Fazer junto com o cliente;  

• Ouvi-lo cuidadosamente;  

• Pesquisar respeitosamente;  

• Descobrir a força da propaganda de resposta direta e  

• Transformar compradores em adeptos. 

 

Todo esse processo de envolvimento de equipes, clientes internos, 

conscientização da equipe de trabalho, foco no cliente, que foi comentado em 

parágrafos acima por alguns autores como: Boone e Kurtz (1998); Boogman (2002); 

Gronröos (2003) é estudado e elaborado por uma ramificação do marketing 

denominada de Endomarketing ou marketing interno que será visto a seguir. 

 

3.1.5. Endomarketing  ou marketing  interno 

 

O termo endomarketing foi criado por Bekin (1995) e considera os 

funcionários como clientes internos que precisam ser satisfeitos para darem o 

melhor de si e garantirem o sucesso da empresa. 

 

Para Ferreira e Sganzerlla (2000), em uma empresa aonde todos servem 

a alguém; se o funcionário não tem contato direto com o cliente, está servindo a 

outro funcionário que tem esse contato, portanto todos trabalham para o cliente. 
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Sendo assim, para o desenvolvimento do marketing de relacionamento, o 

processo de conscientização dos funcionários sobre sua importância para a 

satisfação do cliente é ainda mais relevante, exigindo técnicas e práticas intensas, e 

considerando que depois que há um feedback, deve-se haver disposição para 

mudanças e, conseqüentemente, para melhorias. 

 

Deve-se levar em conta que a participação dos executivos do topo do 

organograma é fundamental nessa abordagem, pois os mesmos demonstram o 

comprometimento da empresa em longo prazo. A liderança deve promover uma 

atitude, em todos os níveis da empresa, focada no cliente. 

 

É preciso considerar também que toda a ação deve estar fortalecida por 

algumas posições que cada colaborador deve adotar, como: reconhecer que todos 

são responsáveis pelos clientes; reconhecer que as relações cliente e fornecedor 

estão mudando, que as pessoas estão mudando, que o processo de atender clientes 

e gerar resultados está mudando; perceber que o atendimento é feito diretamente ao 

cliente, ou o atendimento é feito a alguém que atende o cliente e todos são 

responsáveis por criar marcas positivas na mente dos clientes (OLIVEIRA, 2006).  

 

O marketing de relacionamento não se trata somente da relação cliente 

interno/cliente externo, mas, segundo Nickels e Wood (1999) do processo de 

estabelecer e manter relacionamentos de longo prazo mutuamente benéficos entre 

organizações e clientes, empregados e outros grupos de interesse, ou seja, enfatiza 

a continuidade nas transações de troca entre as partes, formando um elo de 

fortalecimento e compromisso entre a empresa e seus stakeholders. A criação e 

manutenção de um elo tornam-se necessário quando se pensa em estratégias de 

consolidação de mercado. 
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3.1.6. Programas de marketing  de relacionamento 

 

Dentro do conceito de Marketing de Relacionamento, um dos pontos de 

maior visibilidade são as estratégias implementadas pela empresa para agir 

diretamente ao cliente. Neste sentido, Kotler (1999) distinguiu quatro tipos de 

programas de marketing de relacionamento que podem facilmente ser criados por 

uma empresa: o Marketing de Freqüência, o Marketing de Clube, Programas para 

cliente VIP e Programas de Reconhecimento de Clientes, descritos a seguir: 

 

• Os Programas de Marketing  de Freqüência  (ou de “Assiduidade”) 
premiam os clientes que compram grandes quantidades ou com 
freqüência. O Marketing de Freqüência é um esforço para identificar, 
manter e aumentar a ligação com os melhores clientes, através de 
relacionamentos de longo prazo, interativos e plenos de valor. Uma das 
empresas pioneiras no marketing de freqüência, no início dos nos 80, foi 
a American Airlines com o Programa AAdvantage, que oferece 
gratuitamente créditos de milhagem para seus melhores clientes. 
(KOTLER, 1999, p. 399). 
 

• Programas de Marketing  de Clube  criam o conceito de clubes em torno 
de seus produtos. Implica em oferecer algo extraproduto aos clientes que 
aderem à condição de sócios. É necessária a filiação, associação, 
vinculação ou outra forma de participação do cliente. Esta participação 
pode ser paga, grátis ou automática, através de uma compra ou 
resposta. Um Clube de Clientes tem atividades que beneficiam os 
sócios: comunicações reservadas, serviços, vantagens e benefícios. O 
Clube pode dar exclusividade para os seus sócios, distinções e 
honrarias. (KOTLER, 1999, p. 399). 

 
• Programas para Clientes VIP  identificam os clientes que lhes são mais 

valiosos e trata-os de forma especial. Um exemplo são as lojas de 
departamentos Saks e Neiman Marcus que dão tratamento especial para 
as mulheres que gastam mais de US$ 3.000,00 ao ano, e de bancos 
cujos clientes mais valiosos são atendidos em salas especiais ou em 
casa. (KOTLER, 1999, p. 201). 
 

• Programas de Reconhecimento de Clientes . Algumas empresas 
escolhem entre seus melhores clientes alguns para receberem uma 
homenagem, em cerimônia especial. Exemplo deste programa é a Arthur 
Andersen, que estabeleceu um programa em várias cidades para 
selecionar e homenagear o empreendedor do ano em cada uma delas. 
(KOTLER, 1999, p. 202). 

 

Kotler (1999) observa ainda que as empresas do ramo de serviços 

utilizam principalmente programas de marketing de freqüência, enquanto as 

empresas de bens de consumo utilizam programas de clube. Porém, fundamental 
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para o sucesso do marketing de relacionamento é a qualidade e quantidade de 

informações que uma empresa tem sobre seus clientes. 

 

Não há como não falar de programas de marketing de relacionamento ou 

de programas de fidelização se a empresa não tiver dados de seus clientes para 

serem buscados e pesquisados a qualquer momento, pode-se dizer, em tempo real. 

 

3.1.7. Banco de dados 

 

O sistema de banco de dados envolve o acúmulo e gerenciamento de 

informações sobre clientes. Um ciclo de comunicação constante com o cliente 

fornece informações constantemente. É possível, através do gerenciamento de 

informações, selecionar os clientes potenciais e estabelecer programas que possam 

cativar o cliente a fim de desenvolver um relacionamento mais estreito entre o 

mesmo e a empresa. 

 

Segundo Bogmann (2002), o banco de dados é uma ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento de um programa de fidelização e está 

disponível pelo sistema de tecnologia a qualquer empresa, seja pequena, média ou 

de grande porte. Através deste sistema é possível coletar, distribuir e analisar dados 

sem acumular papéis ou cruzar informações passo-a-passo. Os programas 

fornecem compilações que facilitam o desenvolvimento de estratégias que visem a 

um tipo de cliente a ser escolhido. A busca é a melhoria, através da tecnologia, da 

forma de abordagem da empresa com relação ao cliente. 

 

Para garantir as informações sobre clientes, Vavra (1993) identifica no 

banco de dados de clientes um grande potencial no gerenciamento de informações. 

Ter um banco de dados não significa somente comprar bancos de dados, mas criar 

um a partir de informações coletadas dos clientes de forma organizada. Qualquer 

interação com o cliente pode ser fonte de dados. A maneira como interpretar e reagir 
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diante dos dados coletados é que tornará a empresa apta ou não às exigências do 

mercado atual. 

 

O objetivo da coleta e análise dos dados é promover um programa ou 

atividade que consiga fidelizar o cliente. Fidelizar é a palavra-chave para os gestores 

e é através deste conceito que as estratégias de marketing se voltaram nos dias 

atuais. Torna-se extremamente necessário criar uma política de boa relação com o 

cliente, atendendo-o de forma criativa e rentável. 

 

Essa política de uma boa relação com o cliente pode ser desenvolvida 

através do CRM, ou gerenciamento do relacionamento com o cliente, na qual, 

transforma informações sobre clientes em ações para a empresa trabalhar os 

mesmos da melhor forma possível. Esse assunto é abordado a seguir. 

 

3.2. CRM – Customer Relationship Management (Gerenciamento do 

Relacionamento com o Cliente) 

 

Customer Relationship Management ou Gerenciamento do 

Relacionamento com o cliente é basicamente a junção do marketing e a Tecnologia 

da informação, com o objetivo de prover meios eficazes e produtivos de atender, 

reconhecer e cuidar do cliente, em tempo real, transformando estes dados em 

informações que quando filtradas e analisadas pela organização, permitem que o 

cliente seja “identificado” e acompanhado por todos os envolvidos no processo de 

atendimento pessoal. 

 

Segundo Angelim (2001), conhecer profundamente o cliente é o caminho 

certo para administrar o que fazer, o que não fazer e quanto de energia as empresas 

devem gastar com cliente A ou B, esta é a cultura do CRM, uma cultura que 

identifica e diferencia os clientes para manter a preferência do cliente para a 

empresa. 
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Para Richers (2000), CRM é uma estratégia de negócios construída para 

elevar os lucros e a receita da empresa por meio do aumento do nível de satisfação 

das pessoas que utilizam bens e serviços por ela comercializados. 

 

O CRM é um processo que se garimpam os dados dos clientes e 

transforma-os em informações de certa relevância, bem como atualizadas para 

auxiliar um relacionamento duradouro. Swift (2001) afirma que o CRM é um 

processo interativo que converte informações relativas ao cliente em relacionamento 

de longo prazo, transformando clientes eventuais em clientes leais, satisfazendo ou 

excedendo as exigências dos clientes de modo que a satisfação total proporcione o 

retorno e às compras. Ainda comenta que o CRM é uma abordagem organizacional 

destinada a perceber e influenciar o comportamento dos clientes, por meio de 

comunicações significativas e assertivas para melhorar as compras, a retenção, a 

lealdade e a lucratividade deles. 

 

Conforme Peppers e Rogers (2001), quando o foco está no cliente, cada 

cliente é único, desta forma, toda comunicação é singular e bidirecional. No 

tratamento do cliente 1:1 (um para um), o sucesso da implementação da estratégia 

CRM é medido pela retenção e desenvolvimento dos clientes e não pela venda de 

produtos ou serviços. O diálogo é desenvolvido bilateralmente de modo que a 

empresa conheça as particularidades de cada cliente com a finalidade de 

desenvolver produtos e serviços personalizados. 

 

Com base na análise dos conceitos oriundo dos diversos autores, verifica-

se que o CRM difere de outros sistemas de gestão, visto que a preocupação central 

é o cliente. Conforme Peppers e Rogers (2001), os sistemas tradicionais são 

comumente desenvolvidos em torno de processos e fluxo de trabalho, em que, em 

grande parte dos casos, os clientes são negligenciados. Para os mesmos autores, o 

CRM deve então integrar todos os sistemas (automatização de vendas, gerência de 

vendas, automatização de marketing, SAC - serviço de atendimento ao consumidor -  

, telemarketing, televendas, ferramentas para informações gerenciais, Web e e-
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commerce), inclusive a integração com os sistemas como ERP e os chamados back 

office como sistemas transacionais. 

 

Conforme Greenberg (2001), o CRM pode ajudar na eficaz gestão de 

relações com clientes, desde que a organização possua liderança, estratégia e 

cultura corretas. Comenta ainda que a gestão do relacionamento com clientes é uma 

estratégia de negócios para selecionar e administrar os clientes procurando otimizar 

o valor a um longo espaço de tempo, não esquecendo que o CRM requer uma 

filosofia e cultura empresarial centradas no cliente para dar suporte aos processos 

corretos de marketing, vendas e serviços. 

 

Peepers e Rogers (2001) propõem quatro estratégias one to one (um para 

um): 

 

Identificar  – consiste, por parte da empresa, na identificação de cada 

cliente, como condição essencial no estabelecimento do relacionamento 1:1(one to 

one), porém, não se estabelecendo para todos os clientes, portanto, torna-se 

indispensável o conhecimento dos clientes para iniciar um processo de 

relacionamento. Significa conhecer algumas coisas sobre o cliente, como: sua 

identidade, a forma de contato preferida, todas as transações e interações 

realizadas com a empresa, até mesmo reclamações e providências tomadas. Aqui a 

tecnologia é bastante importante, já que as ferramentas facilitam e proporcionam 

consultas on-line e real time.   

 

A estratégia de identificação implica que, ao identificar os clientes, a 

empresa tenha em sua base de dados as seguintes informações: história e 

transações; receita e lucratividade; reclamações; canal de comunicação preferido; 

momento da vida; valor real, potencial e estratégico; potencial de crescimento e até 

mesmo o risco. 
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Diferenciar  – consiste em diferenciar os clientes por valor e por 

necessidades. A finalidade da diferenciação é identificar os clientes de maior valor 

(CMV) e os de maior potencial (CMP), para com isso, desenvolver um 

relacionamento duradouro com os clientes que geram maior receita. No entanto, é 

necessário desenvolver com estes clientes uma relação de aprendizado. Segue 

abaixo em que consiste a diferenciação por valor e por necessidade: 

 

a) Diferenciação por valor – consiste em presumir e medir o valor do 

cliente em termos vitalícios, ou seja, o valor que o cliente tem em sua 

história de transações com a empresa, suas referências e as que se 

transformaram em vendas. Assim, o valor do cliente pode ser medido 

em termos reais e potenciais. Isto demanda o cálculo do custo 

benefício do desenvolvimento do relacionamento com cada cliente, 

visto que o custo modifica de acordo com o cliente. 

b) Diferenciação por necessidades – consiste na análise dos desejos que 

os clientes têm, pois quanto maior o conhecimento, maior as 

oportunidades de manter estes clientes. As necessidades devem ser 

analisadas, primeiramente, em grupo e depois chegar ao nível 

individual à medida que se vai conhecendo os desejos do cliente. 

 

Para se obter um resultado suficiente nas organizações, o que se pode 

fazer é conciliar os critérios de valor e necessidade, porém deve-se fazer o estudo 

para descobrir qual deles é mais importante e qual deve se utilizado primeiramente 

para identificar quais as expectativas que o cliente está buscando. O relevante aqui 

é descobrir novas necessidades do cliente, pois com isso, se estará viabilizando 

novas oportunidades, bem como conquistando cada vez mais clientes. 

 

Interagir  – essa interação está presente após se identificar o cliente de 

maior valor (CMV), assim como também o de maior potencial (CMP). A partir dessa 

fase, a próxima é interagir com o cliente para que se possa conhecê-lo cada vez 

mais. Existem duas formas de surgimento da interação: por iniciativa do próprio 

cliente ou da empresa, todavia, alguns cuidados devem ser tomados pelas 
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empresas em ambos os casos. Sendo assim, pode-se dizer que, quando a interação 

parte por iniciativa do cliente, esta é superior à iniciativa por parte das empresas, ou 

seja, quando o cliente busca a empresa, o mesmo deseja algum serviço e, melhor, 

está disponível para responder algum tipo de questão relacionada a seu respeito. 

Aqui encontra-se uma ótima oportunidade para conhecer, manter e conquistar a 

confiança deste cliente. Porém, deve haver uma cautela por parte da empresa, no 

que tange a abordagem de tal questão, uma vez que o cliente deve verificar se esta 

abordagem tem algum valor e se ela está de acordo com suas necessidades. Deve 

haver um treinamento para o corpo de funcionários para que esse atendimento 

possa beneficiar a relação cliente-empresa, sendo que o importante é acumular o 

maior número de informações destes clientes. 

 

Porém, quando a empresa toma a iniciativa de interagir com o cliente, 

esta deve seguir duas regras fundamentais: primeira - utilizar o meio de 

comunicação preferido do cliente; e segunda - ter permissão dele para a utilização 

deste canal, tendo o cuidado de não cometer o exagero no uso desta permissão. 

Aqui entra o exemplo de mensagens, quando o cliente autoriza o envio de e-mails e 

a empresa começa a enviar todo tipo de e-mail. As mensagens então devem servir 

para agregar algum tipo de valor para o cliente.   

 

Em resumo, mostram-se abaixo algumas considerações que podem ser 

pesquisadas pelas empresas para uma melhor interação conforme Peepers e 

Rogers (2001) 

 

1. Ter um objetivo claro; 

2. Não pedir coisas que não tem; 

3. Usar a forma de contato preferida do cliente; 

4. Assegurar-se de que o cliente veja valor no diálogo; 

5. Incentivar o diálogo através de números 0800, páginas da Web, caixas 

de sugestões, dentre outros; 
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6. Proteger a privacidade do cliente. 

 

Personalizar – após a identificação das necessidades dos clientes, 

compete a personalização dos serviços e produtos oferecidos. Deve-se criar um 

ciclo de personalização e retroalimentação para que se possam entender as 

necessidades dos clientes, assim como fazer com que eles se sintam satisfeitos com 

o atendimento e prestação dos serviços oferecidos, sobretudo, para que este 

contato seja mantido. Outro ponto interessante é a forma com que se aborda o 

cliente, visto que as pessoas que mantêm contato com eles devem apresentar-se 

maleáveis e adequar-se a cada estilo. 

 

Quanto melhor essa personalização, maior será o contato dos clientes 

com a empresa e conseqüentemente, maior a disponibilidade para projetar 

negócios. A empresa deve, então, conhecer as necessidades dos clientes e analisar 

o que eles desejam. 

 

Como já foi explorado no item 3.1.7 sobre banco de dados, segundo 

Peppers e Rogers (2001), o CRM é uma estratégia que somado com a tecnologia 

permite capturar diversos dados dos clientes como, por exemplo, seus contatos e 

transações, consolidá-los em um banco de dados central para poder analisar e 

promover a utilização racional e inteligente da informação nos diversos contatos dos 

clientes. 

 

Todas essas informações, quando utilizadas, devem servir para ações 

assertivas para com o cliente, no intuito de aumentar as oportunidades de negócios. 

Segundo Swift (2001, p. 14), o CRM tem como objetivo aumentar as oportunidades 

melhorando o processo de comunicação com o cliente certo, fazendo a oferta certa 

(produto e preço), por meio do canal e na hora certa, que tem a seguinte 

caracterização: 
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1. Cliente certo  

Gerenciar os relacionamentos com os clientes por meio de seus ciclos 

de vida. 

Realizar o potencial do cliente aumentando a “participação na carteira” 

de clientes. 

 

2. Oferta certa 

Trazer efetivamente clientes reais e em potencial para sua empresa e 

para seus produtos e serviços. 

Personalizar as ofertas para cada cliente. 

 

3. Canais certos 

Coordenar as comunicações em cada ponto de contato com o cliente.  

Estar capacitado para se comunicar pelo canal preferido do cliente. 

Capturar e analisar as informações de canais, de modo a se aprender 

continuamente. 

 

4. Hora certa 

Comunicar-se efetivamente com os clientes com base na relevância 

de tempo. 

Capacidade para se comunicar por meio de marketing tradicional ou 

em tempo real. 

 

As finalidades do CRM para Swift (2001) são as seguintes: 

 

1. Retenção de clientes – capacidade de reter os clientes e os canais 

lucrativos para ampliar o negócio; 
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2. Obtenção de clientes – conseguir os clientes certos, com base em 

características conhecidas ou aprendidas, que dirigem o crescimento e 

as margens crescentes; 

3. Lucratividade dos clientes – Aumento das margens individuais dos 

clientes e, ao mesmo tempo, oferta do produto certo na hora certa; 

4. Integração tática do processo de CRM; 

5. Interação – uma série de transações e interações que compõem o 

diálogo entre um consumidor/cliente/canal e organização. Estes são 

os dados coletados de todos os pontos de contato e das 

comunicações com pontos de contato; 

6. Conexão – Delineamento e gerenciamento dos pontos de interação 

entre consumidor /cliente/canal e uma organização. 

7. Conhecimento – Compreensão obtida pela captura e pela análise das 

informações detalhadas para gerar aprendizagem contínua, a partir do 

datawarehouse e/ou bases de conhecimento criadas, consultadas e 

analisadas;  

8. Relacionamento – Aplicação da compreensão para criar interações ou 

comunicações relevantes com consumidores, clientes, canais, 

fornecedores e parceiros que geram relacionamentos valiosos. 

 

Para Bogmann (2002) criar uma rede de relacionamentos é uma das 

estratégias utilizadas pelo marketing de relacionamento para se firmar no mercado. 

O conjunto de relações que a empresa estabelece com os consumidores e demais 

stakeholders influi decisivamente para o sucesso de vendas. O apoio logístico, 

sincronismo entre fornecedor, distribuidor e revendedor são ações que promovem 

efeitos em cadeia que tendem para o melhor desenvolvimento da produção e 

vendas dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas em diversos setores. 
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3.2.1. Interpretações sobre CRM 

 

De acordo com Bull (2003), nos últimos anos, no mundo todo, muitos 

investimentos em CRM têm sido feito por organizações em diversos setores de 

atividades. Para o autor, de uma forma geral, essas organizações almejam nas 

práticas de CRM a construção de fortes relacionamentos com o intuito de 

desenvolver clientes com maior potencial, aumentando assim o valor da empresa 

para seus acionistas, mas existe ainda quem não compreende bem o CRM.  

 

Ainda para Bull (2003), as empresas possuem diferentes formas de 

entender o significado de CRM e com isso podem ter objetivos diferentes. Para o 

autor, algumas organizações compreendem o CRM somente como uma solução 

tecnológica que automatiza a força de vendas, fazendo uma vinculação da área de 

vendas e funções de marketing. Já existem outras empresas que consideram o CRM 

como uma ferramenta para projetar comunicações individuais para os clientes, no 

caso aqui, sendo utilizado pelo setor de vendas, call centers e marketing. Porém o 

CRM pode significar uma estratégia de negócio que envolve a organização por 

inteiro, ou seja: marketing, vendas, serviços, operações, RH, P&D, TI e finanças, no 

intuito de gerir relacionamentos e aumentar a lucratividade das interações do cliente.  

 

O CRM busca gerar crescimento futuro para a empresa, através da oferta 

de produtos e serviços de excelência, utilizando informações integradas e mantendo 

canais de relacionamento consistentes com o cliente. BRETZKE (2000). Segundo a 

autora, o CRM requer uma visão em longo prazo e o entendimento do cliente como 

um parceiro. 

 

Para a mesma autora, supracitada, o CRM é descrito em três níveis de 

abstração sobre seu significado: 
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1. CRM Estratégico – é visto como a estratégia central do negócio. 

Sendo assim, as empresas objetivam gerir o ciclo de vida completo do 

cliente. 

2. CRM Operacional – responde pela automatização das vendas, do 

marketing e das funções de serviço da empresa em relação ao cliente. 

As empresas então procuram aceder facilmente à informação que 

necessitam e ter facilidade em comunicar com o cliente. 

3. CRM Analítico – refere-se a exploração dos dados do cliente para 

focar vendas e campanhas de marketing. 

 

Bretzke (2000) ainda reforça fazendo uma análise de diversos objetivos 

que as empresas podem ter com a adoção do CRM. Os objetivos propostos são 

representados no quadro 04 a seguir: 

 

Estratégico Operacional Analítico 

* aumentar * registrar, manter e  * diferenciar  
o conhecimento tratar um grande volume seus serviços e 
sobre o cliente de informação sobre produtos dos concorrentes,  
  o cliente e fazer a recuperação entregando exatamente  
  em tempo real o que o cliente deseja 
* aumentar a  * racionalizar e melhorar * aperfeiçoar serviços e  
retenção e  o fluxo do pedido, atendimento produtos para clientes por 
fidelidade do cliente pós venda e vendas por meio da customização  
pela experiência meios alternativos como  em massa 
de marca positiva telemarketing e Internet   
*aperfeçoar o  * estabelecer uma comunicação   
processo decisório próxima e sistemática com os   
"mercadológico" e  clientes atuais e potenciais,    
Empresarial como parte do marketing mix.   

            QUADRO 04 – Objetivos do CRM 

              Fonte: Adaptado de Bretzke (2000). 
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3.2.2. O CRM no tempo 

 

Embora Bull (2003) tenha afirmado que nos últimos anos, no mundo todo, 

muitos investimentos em CRM têm sido feito por organizações em diversos setores 

de atividades, houve um período de baixa e retração nos investimentos em CRM.  

 

De acordo com Swift (2001), a metade da década de 90 foi marcada por 

um grande volume de investimentos em CRM, “era a última onda do management”. 

Porém, Azevedo e Pomeranz (2004) comentam que já na passagem para o ano de 

2000 os investimentos em CRM recuaram e sua eficácia caiu em desconfiança. Para 

os mesmos autores as razões para o desaquecimento, ou “retração da onda”, são 

mais abrangentes e principalmente estruturais e agrupam-se basicamente, 

apontadas pelo autor, em três égides apresentadas abaixo: 

 

1. Primeira: Visão excessivamente tecnológica – aqui o CRM não é entendido 

como uma filosofia de negócio para permear estratégias e táticas das 

empresas. Apenas como uma aplicação fria de tecnologia. 

 

Nesse ponto, segundo o autor supracitado, os objetivos e processos internos 

ficam em segundo plano, pensa-se primordialmente em softwares. As 

ferramentas de CRM são adquiridas sem antes se desenhar uma estratégia 

de relacionamento, gerando assim gaps quase sem solução, ocasionando 

uma separação da aplicação do CRM com os objetivos da empresa. 

 

2. Inconsistência da base informacional – aqui mesmo com projetos de CRM 

bem concebidos, com o alinhamento da ferramenta tecnológica, existe 

ausência de qualidade informacional. 
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Já nesse ponto, para o autor, todo projeto, mesmo que bem desenhado, 

esbarra em banco de dados inconsistentes, desatualizados ou duplicados. 

Segundo Azevedo e Pomeranz (2004, p. 117): 

 

Manter informações corretas é condição básica para o desenvolvimento dos 
programas de relacionamento. Dados desatualizados têm várias 
implicações negativas. De um lado, eles geram segmentações irreais. Como 
resultado, o envio das ações de comunicação tem probabilidade de 
resposta menor.  

 

3. Desalinhamento do público interno – aqui, verifica-se que muitas vezes, os 

recursos humanos (fator chave para estratégia de relacionamento) não são 

contemplados na concepção de programas de relacionamento.  

 

Embora, tenha havido esse período de baixa, Azevedo e Pomeranz 

(2004) afirmam que houve uma retomada nos investimentos em CRM, 

principalmente por pequenas e médias empresas, originando assim um novo 

cenário. Os mesmos autores comentam que em 2003 o IDC – International Data 

Consulting estimou que as aquisições das aplicações de CRM cresceriam 

anualmente 7,7% no mundo até 2007. 

 

A tendência então é que toda empresa trabalhe/utilize o CRM 

(Gerenciamento do relacionamento com o cliente) para tornar-se competitiva, pois, 

como já foi bastante comentado, conhecer profundamente o cliente e trabalhá-lo de 

forma assertiva é fundamental para as organizações atuais. 

  

Com base nos relatos dos teóricos acima, pode-se concluir que somente 

por meio do marketing de relacionamento e do uso do CRM é que as organizações 

poderão projetar e lançar ações voltadas aos clientes, buscando que estes se 

tornem mais próximos de seus produtos e/ou serviços, de forma a utilizá-los e 

recomendá-los. Porém, as organizações têm que ter uma visão e uma compreensão 

corretas sobre o real sentido do CRM. 
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3.3. SATISFAÇÃO 

 

A satisfação, normalmente é conceituada como uma atitude, julgamento 

seguido ao ato da compra ou baseado em uma série de interações cliente-produto. 

Segundo Kotler (2000a), a satisfação consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento como resultado da comparação do desempenho ou resultado que 

se percebe de um serviço/produto em relação às expectativas do comprador.  

 

Com essa afirmação acima, conclui-se que a satisfação é em função do 

desempenho e das expectativas percebidos, logo, se o desempenho não alcançar 

as expectativas, o cliente se sentirá insatisfeito. Porém, se o desempenho for além 

das expectativas, o cliente ficará satisfeito ou até encantado. 

 

Segundo Kotler (2000a), a satisfação dos clientes tem sido objetivo 

principal das empresas, observado que os clientes altamente satisfeitos são mais 

fiéis e têm relacionamento mais próximo e duradouro com a empresa. 

 

Vavra (1993, p. 164) afirma que: 

 

A expectativa de qualquer produto ou serviço específico é estabelecida 
durante o tempo de experiência, e são resultados que vão além destes 
produtos e serviços tomados isoladamente. A cultura, a propaganda, as 
vendas, as informações boca-a-boca e as atividades de pós-marketing 
ajudam a moldar expectativas. 

 

Ainda para Vavra (1993), as ocasiões também podem acarretar em uma 

influência às necessidades e expectativas dos clientes, e conseqüentemente sua 

satisfação. Portanto, elas podem: a) variar por tipo de cliente (segmentação 

demográfica e por beneficio) e variar conforme a situação, dependendo do contexto 

de uso (segmentação situacional); b) exibir graus relativos de importância (estruturas 

hierárquicas) e c) ser dinâmica, mudando no decorrer do tempo (análise de pistas). 
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Para se mensurar a satisfação do consumidor, têm-se sistemas de 

reclamações e de sugestões. Sobre esse método, Holley, Sauders e Piercy (2001) 

dizem que um problema é que pode ser tardio para resolver a situação, embora o 

fato da atenção ao consumidor tenha mostrado como construir relacionamentos 

mais próximos. Porém, podem ser feitas pesquisas regulares sobre satisfação do 

consumidor. Ainda para os mesmos autores, há uma abordagem de cinco etapas 

tipicamente adotadas que visam a uma identificação dos fatores importantes para os 

consumidores, visam a uma mensuração das expectativas do consumidor e as 

importâncias e também analisar as diferenças através da “análise de lacuna”, 

conforme descrito a seguir: 

 

1. Identificar os fatores importantes para os consumidores: estes fatores, 

às vezes, não são fatores considerados importantes para os gerentes, 

e as técnicas de pesquisa qualitativa, como discussões em grupo e 

entrevistas de profundidade, podem ser importantes nesta etapa; 

2. Medir as expectativas do consumidor e as importâncias: deve-se 

avaliar a importância relativa dos fatores identificados medindo a 

expectativa em relação a eles;  

3. Medir o desempenho e as importâncias: avaliar o desempenho do 

provedor do serviço em relação aos fatores importantes para os 

clientes; 

4. Observar as diferenças através da análise da lacuna: para fatores 

importantes, em que há uma lacuna simplificativa, há uma 

necessidade de identificar as razões atrás dela, bem como uma ação 

corretiva apropriada. 

 

O monitoramento da satisfação do consumidor é indicado como meio de 

avaliar a qualidade do serviço oferecido. Onde há uma lacuna entre as expectativas 

e as avaliações do consumidor do serviço oferecido, uma análise sistêmica da 

lacuna pode ser usada para se identificarem e eliminarem as causas. Para 

Greenberg (2001), a satisfação das necessidades do cliente é o principal fator que 

propulsiona todo o gerenciamento do relacionamento com clientes – CRM  As 

empresas voltadas para este tipo de estratégia se posicionam com diferenciais 
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competitivos e de difícil alcance pelos concorrentes, e com possibilidade de 

tornarem-se líder de mercado. 

 

 

3.4. FIDELIDADE 

 

Oliver (1997) define fidelidade como um compromisso forte em recomprar 

ou re-patrocinar um produto ou serviço preferido consistentemente no futuro, apesar 

das influências circunstanciais e tentativas de marketing, que podem acarretar em 

um comportamento de troca. 

 

No contexto empresarial, cliente fiel é aquele que se envolve com a 

organização, está presente, não muda de fornecedor, consome freqüentemente, 

optando por uma empresa em particular, sempre que quer um determinado produto 

ou serviço. 

 

Bogmann (2002) conceitua cliente fiel como aquele que sempre volta à 

organização por ocasião de uma nova compra ou transação, por estar satisfeito com 

o produto ou serviço. E fidelização é o processo pelo qual um cliente se torna fiel. 

Fidelizar é manter o cliente satisfeito com a gama de serviços prestados por um 

longo período de tempo, evitando assim que o mesmo migre para a concorrência. 

Clientes satisfeitos significam a alma de qualquer negócio bem-sucedido. Clientes 

fiéis são essenciais para a sustentação da liderança no negócio. 

 

Clientes fiéis estão mais propensos a comprar, acreditam na marca ou 

produto, se tornam parceiros da empresa e ajudam a melhorá-la. Quanto mais fiéis, 

maior a vida útil de uma carteira de clientes e maior valor financeiro agregado à 

marca. Para Brown (2001), a fidelidade é o resultado real de uma organização 

criando benefícios para um cliente, para que o mesmo mantenha ou aumente suas 

aquisições junto à organização. A fidelidade do cliente é criada, quando este se 

torna um defensor da organização, sem incentivo para tal. 
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Brown (2001) acrescenta ainda que a organização deve perceber que seu 

relacionamento com seus clientes deve evoluir como um "namoro". A fidelidade 

mútua e a confiança devem ser conquistadas gradual e seletivamente. Dessa forma, 

a empresa que constrói um relacionamento duradouro vence a batalha pelo cliente. 

Assim como nos relacionamentos pessoais, fidelidade não se compra, se conquista 

ao longo do tempo através de atitudes que transmitam confiança, respeito, cuidado, 

atenção e carinho com o outro. Fidelizar, portanto, trata-se de um ato contínuo e 

ininterrupto, pois nenhum cliente é fiel sempre, mas sua fidelidade deve ser 

conquistada dia-a-dia. 

 

O primeiro passo na construção da fidelidade deve ser a evolução da 

satisfação. Kotler (2000b) afirma que 95% dos clientes insatisfeitos não reclamam, 

apenas deixam de comprar, enquanto Vavra (1993) afirma que um cliente insatisfeito 

costuma contaminar outros 13, por outro lado um cliente satisfeito influencia apenas 

5.  Ou seja, conquistar um cliente proporcionaria um ganho de mais 5 prováveis 

clientes, enquanto gerar algum tipo de insatisfação, afastaria quase o triplo de 

clientes. 

 

3.4.1. Da satisfação à fidelização 

 

A questão que se apresenta é uma explicação da evolução de cliente 

satisfeito para cliente fiel, pois é isso que as empresas buscam. 

 

McCarthy (apud KOTLER, 1998) fala que só satisfação não gerará a 

fidelização do cliente, mas sim uma gama de produtos, serviços, preços, condições 

de pagamento, pontualidade, variedade, compromisso, oferta, dentre outras, que a 

empresa pode oferecer. 
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A satisfação, dessa forma, pode ser medida em relação àquilo que o 

cliente esperava (expectativa) e àquilo que ultrapassou o limite daquilo que se 

esperava. No momento em que a empresa é capaz de produzir um valor que supere 

a expectativa do cliente a mesma fideliza-o. Leve-se em conta, igualmente, que, 

como dito anteriormente, este é um processo em longo prazo. As expectativas 

mudam e a empresa deve estar empenhada em evoluir junto com o cliente.  

 

Para que isso aconteça é imprescindível o conhecimento sobre o cliente, 

que deve ser visto como único. Portanto, é obrigação da empresa conhecer a seu 

respeito. Segundo Heskett et al. (1994), para manter altos níveis de fidelização 

existem quatro passos que não devem ser perdidos de vista: 

 

• Um bom produto ou serviço será sempre a base para o 

desenvolvimento da fidelidade do cliente. Sem ele, nenhum 

programa para fortalecer o relacionamento de uma empresa com 

seus clientes será bem-sucedido.  

• As empresas devem desenvolver produtos e serviços 

personalizados de acordo com o que os clientes individuais querem 

e não de acordo com o que as empresas estão atualmente 

preparadas para oferecer ou de acordo com aquilo que acham que 

os clientes querem.  

• Desenvolver a fidelidade do cliente deve ser um compromisso de 

toda a empresa. Todas as atividades da organização devem servir 

ao objetivo de criar valor para o cliente.  

• Reunir informações sobre os clientes não é tudo. Por mais 

sofisticada que seja a tecnologia da informação é simplesmente um 

instrumento para melhorar a qualidade do produto e do serviço 

para atender às necessidades individuais dos clientes.  

 

O impacto econômico do foco de uma empresa na fidelidade do cliente 

torna-se evidente apenas após um longo período de tempo. Portanto, a avaliação no 

longo prazo do comportamento do cliente é essencial para se compreender o retorno 
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sobre o investimento em iniciativas de fidelização. Sem avaliação, uma empresa 

pode perder prematuramente o seu foco na fidelidade do cliente. Nunca se deve 

perder de vista as atividades dos seus concorrentes. 

 

Para se fazer essa avaliação no longo do tempo, o perfil do cliente deve 

ser analisado. A seleção dos perfis dos clientes deve ser avançada a partir de um 

banco de dados que viabilizam o histórico de operações de cada cliente. A avaliação 

do percentual de compra e do nível de lealdade do cliente deve ser levada em conta.  

 

Raphel e Raphel (1996) mostra uma tipologia do cliente, denominada 

escala de fidelidade, nessa escala tem-se:  

• “Prospects” – pessoas que podem estar interessadas em comprar o 

produto; 

• “Shoppes” – pessoas que visitam seu negócio pelo menos uma vez;  

• “Clientes eventuais” – pessoas que adquiriram um ou mais produtos 

ou serviços do seu negócio;  

• “Clientes regulares” – pessoas que adquirem regularmente seus 

produtos ou serviços;  

• “Defensores” – pessoas que elogiam a qualidade de seu negócio a 

quem quiser ouvir. 

 
 

Abaixo, mostra-se a figura 04 sobre a escala de fidelidade 
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                     Figura 04 – Escala de fidelidade 

                            Fonte: Raphel e Raphel, 1996, p. 57 

 

 

No mesmo raciocínio, Rapp e Collins (1994) distinguem ainda dois tipos 

de clientes leais: os que são leais à loja e os que são leais à marca. Os 

consumidores leais à loja sabem em que loja encontra o produto que lhe agrada e, 

encontrado esse produto novamente na mesma loja, a fidelidade é reforçada, isso 

aumenta a probabilidade de ele querer repetir a compra no mesmo local, esse tipo 

de fidelidade se relaciona com o desejo do consumidor de reduzir riscos na hora da 

compra, pois tem um histórico de sucesso. Os leais a marca buscam uma marca 

específica e focam naqueles produtos de alto risco percebido, ou seja, os mesmos 

procuram comprar produtos que sabem o que vão encontrar, pois a não-garantia 

determinará algum risco para ele. 

 

Em relação ao que foi visto sobre satisfação e fidelização, conclui-se que 

as empresas necessitam cada vez mais trabalhar o cliente de forma eficiente e 

eficaz, dado que, como comentado na introdução, o número de empresas e produtos 

novos no mercado é realmente algo assustador. A este respeito, McKenna (1993) 

Defensores 

Clientes  
regulares 

Prospects 

Shoppers 

Clientes  
eventuais 
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afirma que devido à globalização e ao aumento da concorrência, o consumidor 

acaba tendo à sua disposição uma variedade enorme de tudo. 

 

Corroborando com essa idéia, Trout (2005) afirma que nas últimas 

décadas houve uma proliferação industrial surpreendente em relação a ofertas de 

produtos em quase todas as categorias. O mesmo autor afirma que há uma 

estimativa de um milhão de produtos nos Estados Unidos, ou seja, um 

supermercado médio chega a ter mais ou menos 40.000 unidades de armazenagem, 

e uma família média precisa de apenas 150 desses artigos para satisfazer de 80% a 

85% de suas necessidades. Isso significa que existe uma possibilidade enorme de 

ser ignorados cerca de 39.850 itens na loja. 

 

Para melhor demonstrar essa explosão de variedade de produtos ao 

longo do tempo, abaixo é apresentado o quadro 05, contendo vários itens, sendo 

mostrados suas quantidades de opções no início dos anos 70 e fazendo um 

comparativo com os produtos ofertados no final dos anos 90. 

 

Percebe-se que todos os itens no início dos anos 70 mostram-se em 

poucas quantidades ou ofertas, e ao longo de 20 anos as ofertas cresceram de 

forma considerada, como por exemplo, estilo de tênis que nos anos 70 existiam 

apenas 5 e que no final dos anos 90 já eram 185, segue o quadro: 
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                QUADRO 05 - Explosão de opções 

     Fonte: (Trout 2004, p. 6) Adaptado pelo autor. 

 

Mostra-se com isso que, na atualidade, um dos grandes desafios das 

organizações é manter seu cliente comprando em sua loja ou estabelecimento, já 

que os consumidores estão dispostos a experimentar novas marcas, e ainda por 

cima sem sair de casa. É preciso estabelecer relações sólidas, através do 

conhecimento profundo com os clientes para envolvê-los mantendo-se assim a sua 

satisfação e fidelidade.  

 

Segundo McKenna (1993), essa relação é estabelecida através de um 

contínuo processo de comunicação, que inclui:  

• Contatos entre empresas e clientes através de cartas, visitas 

pessoais, malas diretas, telemarketing, dentre outros, e 

• Diálogo completado por feedback, mecanismo usado para a empresa 

ouvir o cliente, que vai desde centrais de atendimento com sistema 

de discagem direta gratuita, painéis de consumidores, caixa de 

sugestões e pesquisas no pós venda. 

início anos 70 final anos 90
100 260
650 1.125

8 39
140 350

0 400
6 15
0 250.000

18 88
0 4.757.894

11.260 18.520
2 17

886 1.742
362 1.174
15 141
5 15
5 185
5 90

12 45
1 38

Modelos de veículos
Estilos de veículos
Estilos de veículos utilitários esportivos
Cereais para café da manhã

Aeroportos
Creme dental colgate
Faculdades

modelos de computador
Itens de KFC
Softwares
Marcas de refrigerantes

Explosão de opções.
Item

Tipos de lente de contatos

Estilos de meia-calças
Itens no cardápio do McDonald´s

Parque de diversões
Analgésicos vendidos sem receita
Tamanho de telas de televisores
Estilo de tenis

Sites Web
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3.4.2 Programas de Fidelização 

 

Rocha e Veloso (1999) relacionam alguns dados a serem compilados que 

fornecerão informações necessárias para definir o ponto de partida e determinar os 

objetivos de um programa de fidelização:  

 

1. A posição da empresa no mercado;  

2. Principais produtos/ serviços, e sua participação no mercado;  

3. Diferenciais dos produtos/serviços; 

4. Diferenciais dos concorrentes mais promissores;  

5. Distribuição da rentabilidade pela base dos clientes;  

6. Perfil dos clientes mais rentáveis.  

 

Para os referidos autores, é preciso encontrar os pontos fortes e fracos da 

empresa, corrigir os erros e reforçar os pontos positivos. Assim, a empresa estará 

capacitada para iniciar, sem pontos obscuros, um programa de fidelização. 

 

Ainda para Rocha e Veloso (1999), o objetivo dos programas de 

fidelização é criar um relacionamento permanente entre cliente e empresa. O público 

dos programas de fidelização são consumidores mais freqüentes com maior gasto 

médio e mais fiéis, pois os benefícios são disponibilizados através do valor 

agregado. Programas de fidelização seguem a filosofia dos 80/20 do economista e 

sociólogo Vilfredo Pareto, que diz que 80% dos negócios de uma empresa vêm de 

20% de seus clientes, ou seja, os programas de fidelização devem ser voltados para 

20% dos clientes mais lucrativos (KOCH, 2000). 

 

Bogmann (2002) cita quatro pré-requisitos básicos para o sucesso da 

implantação de um sistema de fidelização: 1. Ser apoiado pela cúpula; 2. Estratégias 
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focadas no consumidor; 3. Ser percebido como uma vantagem competitiva; e 4. A 

centralização da responsabilidade pela criação do programa. 

 

Nascimento (1996) acrescenta ainda outros pré-requisitos para 

elaboração de um programa de fidelização: ações de marketing integradas; 

coerência entre o que se diz e o que se faz; cliente envolvido com o programa; 

diálogo permanente e personalizado com o cliente e, por fim; a utilização de um 

sistema de database, ou banco de dados. 

 

Para Kotler (2000a), os programas de fidelização devem oferecer 

impreterivelmente mais e melhores serviços, além de benefícios financeiros, sociais 

e estruturais. O database ou banco de dados fornece dados necessários para que a 

empresa consiga o máximo de satisfação através da satisfação não só de suas 

necessidades, mas de suas expectativas. Os clubes (que as próprias empresas 

criam), pontuações, eventos, mala diretas, revistas, jornais, informativos ou 

quaisquer benefícios que possam estar à disposição do cliente são bem vistos além 

do empenho em facilitar as ações dos clientes de acordo com suas necessidades 

especiais 

 

Seis modelos de programa de fidelização foram desenvolvidos por Rapp e 

Collins (1994): Modelo de Recompensa; Modelo Educacional; Modelo Contratual; 

Modelo de Afinidade; Modelo de Serviço de Valor Agregado; e Modelo de Aliança 

Complementar. 

• O modelo de recompensa  incentiva o relacionamento entre o cliente 

com o objetivo da recompra através de bônus, prêmios, pontuações, 

dentre outros. As empresas que mais fazem uso desse modelo são 

as companhias áreas que trabalham com o programa de milhas 

através de cartões fidelidade. Empresas de cartão de crédito e lojas 

de departamento freqüentemente aderem a este tipo de 

relacionamento. 

• O Modelo Educacional  busca manter um ciclo de comunicação 

interativa com o cliente, fornecendo informações e alimentando o 
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banco de dados com as respostas obtidas. O objetivo do programa é 

instruir o cliente sobre os usos do produto/serviço enviando revistas, 

boletins, informes para clientes efetivos e em potencial. 

• O programa de Modelo Contratual  consiste em utilizar o nome da 

empresa e seu banco de dados para ofertar entregas periódicas de 

produtos ou serviços. Esses cadastros geralmente são agregados a 

taxas, porém oferecem várias vantagens exclusivas como 

participações em eventos só para clientes; preços mais baixos para 

alguns produtos e acesso a informações privilegiadas como 

lançamentos de produtos. 

• O programa de Afinidade  consiste em reunir grupos de 

consumidores que compartilham de algum interesse comum em 

relação ao produto. Este programa é um dos que oferecem uma 

melhor resposta, pois tendem a criar um elo mais estreito entre os 

clientes já que eles passam a interagir não só com a empresa, mas 

com outros consumidores que possuem o mesmo interesse pelo 

produto/serviço, trocando dúvidas e informações. 

• O Modelo de Serviço de Valor Agregado , como diz o próprio nome, 

são aqueles que envolvem serviços agregados aos produtos ou 

serviços ofertados. Por exemplo, hotéis podem ofertar serviços 

agregados como aluguel de carro, passeios, lavanderia, etc. Outras 

empresas oferecem serviços agregados como os cartões Diners e 

American Express que oferecem serviços como a compra de 

ingressos antecipados para shows. 

• O último modelo, de Aliança Complementar  baseia-se em alianças, 

geralmente, entre empresas não-concorrentes, que prestam serviços 

aos clientes. Essa aliança se dá em virtude da complementaridade de 

produtos e serviços. Este tipo de programa é muito comum na área 

do turismo já que hotéis, companhias áreas e locadoras costumam 

desenvolver parcerias para prestação de serviços, facilitando a 

compra em pacotes aglomerados.  
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Por fim, pode-se resumir tudo o que foi comentado sobre marketing de 

relacionamento, afirmando que existem vários tipos de programas de 

relacionamento e de fidelização de clientes. Porém, o que se deve levar em 

consideração antes de analisar todos os parâmetros é que os clientes precisam ser 

identificados, pois, não se estabelece uma relação com quem não se conhece. A 

partir daí, é necessário aprender sobre eles, suas necessidades e seus desejos, 

utilizando essas informações para estreitar o relacionamento e conhecê-los cada vez 

mais. Isso dá à empresa um diferencial e cria barreiras de confiança tornando 

inconveniente a migração para um concorrente, porque o novo relacionamento 

começaria do zero, sem nenhum conhecimento de ambas as partes. A grande 

vantagem competitiva que uma empresa possui é o conhecimento de seus clientes. 

Todo o resto, a concorrência pode oferecer a qualquer momento 

 

 

3.5. PESQUISA PEPPERS AND ROGERS GROUP NO BRASIL 

 

A Peppers and Rogers Group realizou uma pesquisa inédita no Brasil, a 

mesma foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2003 com empresas 

nacionais e multinacionais estabelecidas no País. 

 

A pesquisa adotou como amostra organizações de pequeno, médio e 

grande porte, porém acrescida de uma amostra adicional para que estudasse mais 

detalhadamente a realidade das médias e grandes empresas. Foram pesquisadas 

um total de 106 companhias, selecionadas por sorteio aleatório e foram 

entrevistados os executivos responsáveis pelo relacionamento com clientes, da área 

de marketing, como também diretores e presidentes das empresas. 

 

O desenho da pesquisa foi realizado com base na metodologia de 

relacionamento com clientes do Marketing one to one, comentada anteriormente, do 

Peppers and Rogers Group, que consiste de quatro passos:  
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1. Identificar clientes em todos os pontos de contato; 

2. Diferenciá-los por valor e necessidades; 

3. Interagir com eles; 

4. Personalizar produtos e serviços. 

 

A H2R pesquisas avançadas, instituto com atuação no Brasil há mais de 

15 anos, ficou responsável pela amostragem, entrevista, tratamento estatístico e 

tabulação. 

Os entrevistados tinham majoritariamente cargos de gerência (40%) e 

diretoria (20%).  

As empresas médias representaram 51% (soma das fatias de 12%, 22% 

e 17%) e as grandes, 49%, (soma das fatias de 42% e 7%) como mostra o gráfico 

01 abaixo: 

 

Gráfico de distribuição por faturamento: 

 

            

                Gráfico 01 – Distribuição das empresas por faturamento. 

Fonte – Pesquisa Peppers and Rogers Group. CRM ganha força no país. HSM Management. São 
Paulo: Edição Nº 38 de Mai-Jun de 2003, pags 49-59 – Adaptado pelo autor 
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Recusa/ não sabe



94 
 

A maioria das empresas entrevistadas (49%) atua no mercado B2B 

(business to business). Outras 20% atuam no mercado B2C (business to consumer), 

e 25% em ambos. 

  

Segue abaixo o resultado dessa pesquisa de forma detalhada com 

apresentação de gráficos: 

 

  
 
Compreensão das empresas em relação ao CRM 
 
 

As empresas brasileiras possuem o conceito de CRM definidos da 

seguinte forma: 72% das empresas consideram: estratégia/filosofia; gerenciar 

relacionamento com clientes; estreitar o relacionamento; fidelizar e aumentar a 

satisfação dos clientes e personalizar produtos e serviços individualmente. 

 

Apenas 14% das empresas consideram: Lucratividade, retorno ou 

rentabilidade. E 33% não souberam definir, conforme o gráfico 02 abaixo: 

 

 

                             Gráfico 02 – Definição CRM. 

Fonte – Pesquisa Peppers and Rogers Group. CRM ganha força no país. HSM Management. São 

Paulo: Edição Nº 38 de Mai-Jun de 2003, pags 49-59 – Adaptado pelo autor. 
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serviços individualmente

Fidelizar e aumentar a
satisfação dos clientes

Gerenciar o
relacionamento com o
cliente
Estratégia/ Filosofia
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Existência de um programa formal de CRM 

 

Sobre o questionamento quanto a ter um programa formal de 

relacionamento, 48% implantaram programas formais e 52% não, conforme mostra o 

gráfico 03: 

            

              Gráfico 03 – Existência de programa de CRM. 

Fonte – Pesquisa Peppers and Rogers Group. CRM ganha força no país. HSM Management. São 

Paulo: Edição Nº 38 de Mai-Jun de 2003, pags 49-59 – Adaptado pelo autor. 

 
 
 
Objetivos para a implantação de CRM 

 
 

Quanto aos principais objetivos da implantação do programa de CRM, 

60% dos entrevistados responderam: satisfação do cliente, crescimento da 

lucratividade, precedido pela retenção do cliente com 43% das respostas, redução 

de custos 40% e crescimento de market share 31%, conforme o gráfico 04 na página 

seguinte: 

 
 
 

52%
48% Não possui programa

formal
Possui programa formal
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                    Gráfico 04 – Objetivos para implantação do CRM. 

Fonte – Pesquisa Peppers and Rogers Group. CRM ganha força no país. HSM Management. São 

Paulo: Edição Nº 38 de Mai-Jun de 2003, pags 49-59 – Adaptado pelo autor 

 

 

Fontes de captação de informações sobre clientes 
 
 
 

Segundo a pesquisa, a coleta não é realizada por apenas 10% das 

empresas. Entre as empresas que captam informações sobre os clientes, o call 

center é a principal fonte em 54% delas; logo em seguida, estão os canais de 

vendas tradicionais e os de vendas diretas. Destacando ainda os eventos e as 

comunicações por internet (e-mail e site) como possíveis fontes de informações 

sobre clientes, conforme apresentado no gráfico 05 abaixo: 
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Gráfico 05 – Fontes de captação de informações sobre os clientes.                

Fonte – Pesquisa Peppers and Rogers Group. CRM ganha força no país. HSM Management. São 

Paulo: Edição Nº 38 de Mai-Jun de 2003, pags 49-59 – Adaptado pelo autor 

 

 

Tipos de informações que são armazenados sobre os c lientes 
 
 

No quesito tipos de informações armazenadas com mais freqüência sobre 

os clientes, destacam-se: informações sobre vendas – 74%, informações sobre 

relacionamentos entre clientes – 36%, interações não transacionais entre empresa e 

cliente – 35%, como mostrado no gráfico 06 abaixo: 
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         Gráfico 06 – Tipo de informações armazenadas pelo cliente. 

Fonte – Pesquisa Peppers and Rogers Group. CRM ganha força no país. HSM Management. São 

Paulo: Edição Nº 38 de Mai-Jun de 2003, pags 49-59 – Adaptado pelo autor 

 

 

Para a pesquisa, a intenção de se obter informações sobre 

relacionamentos entre clientes e sobre interações não-transacionais parecem 

ganhar importância numa perspectiva de médio prazo (3 anos). De acordo com a 

mesma, em relação às empresas que não possuem programas formais de 

relacionamento, a intenção de obter informações sobre relacionamentos entre 

clientes e sobre interações não-transacionais salta de 36% para 64% na perspectiva 

dos próximos três anos. Para a pesquisa isso reforça a tendência de que cerca de 

96% das organizações de médio e grande portes, que ainda não contam com um 

programa de CRM, pretendem passar a tê-lo até o final de 2005. 

 

Outro ponto importante é que a maioria das médias e grandes empresas 

(68%) armazena informações sobre clientes de forma centralizada, de modo que 

todas as áreas e unidades de negócios possam alimentar o mesmo banco de dados. 

A expectativa dessas empresas é que isso se intensifique num futuro próximo (81%). 

 

Ainda para a pesquisa, tais resultados parecem ser confirmados pela 

maneira como o banco de dados são compartilhados. Entre as empresas 

consultadas na pesquisa, 70% afirmaram que todas as unidades de negócios 

35%

38%
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Interações não
transacionais entre
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relacionamento entre
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Informações sobre vendas



99 
 

compartilham informações, em tempo real, independente de onde elas tenham sido 

coletadas. 

 
 

Indicador mais usado pela empresa para mensurar o r elacionamento com o 
cliente 

 
 
 
Quanto aos indicadores de resultado mais utilizados do relacionamento 

com o cliente, tem-se pela pesquisa nacional realizada na época: satisfação dos 

clientes – 64%, receita total de vendas (lifetime Sales) – 41%, lucratividade por 

cliente – 37%, participação do cliente – 33%, retenção de clientes – 33%. 

 
 

 

Gráfico 07 – Indicadores do resultado do relacionamento com o cliente (na 

época). 

Fonte – Pesquisa Peppers and Rogers Group. CRM ganha força no país. HSM Management. São 

Paulo: Edição Nº 38 de Mai-Jun de 2003, pags 49-59 – Adaptado pelo autor 

 

Ainda pela mesma pesquisa para os próximos anos os números 

mudariam um pouco, embora na data da pesquisa, o indicador mais usado fosse a 

“satisfação dos clientes”, e a lucratividade estando em terceiro lugar, já para os 

próximos anos, a expectativa é de um incremento ainda maior no uso dos seguintes 

indicadores: “lucratividade por cliente” passando de 37% para 52%, “participação do 
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cliente” passando de 33% para 49% e “retenção de clientes” passando de 33% para 

52% de acordo com o gráfico 08 abaixo. Ou seja, para a pesquisa, as empresas 

brasileiras continuam firmes no movimento rumo a um gerenciamento 

predominantemente voltado para os clientes. 

 

 

Gráfico 08 – Indicadores do resultado do relacionamento com o cliente                 

(próximos anos) 

Fonte – Pesquisa Peppers and Rogers Group. CRM ganha força no país. HSM Management. São 

Paulo: Edição Nº 38 de Mai-Jun de 2003, pags 49-59 – Adaptado pelo autor 

 
 
Utilização para as informações coletadas com os cli entes 
 

 
Quanto às formas de utilização das informações, tem-se: enviar 

informações sobre produtos e serviços específicos – 45%, personalizar interações 

humanas – 45%, escolher o canal correto para contatar cada cliente – 43%, 

personalizar alguns esforços de marketing e promoção individualmente – 42%, 

produzir ou entregar produtos/serviços personalizados para clientes individuais – 

34%, conforme o gráfico 09 abaixo: 

 

 

69%

36%
52%

49%

52%

próximos anos
Satisfação dos clientes

Receita total de vendas
(Lifetime Sales)
Lucratividade por cliente

Participação do cliente

Retenção de clientes



101 
 

 

Gráfico 09 – Utilização das informações coletadas com o cliente. 

Fonte – Pesquisa Peppers and Rogers Group. CRM ganha força no país. HSM Management. 

São Paulo: Edição Nº 38 de Mai-Jun de 2003, pags 49-59 – Adaptado pelo autor 

 

 

Segundo os pesquisadores, esse panorama do mercado brasileiro mostra 

a realidade da implementação de programas de relacionamento com clientes como 

relatada por seus protagonistas: as empresas que estão pensando o que fazer, as 

que estão planejando como fazer e as que já estão mexendo-se para executar 

ações concretas.  
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

  

Este capítulo especifica a metodologia e as técnicas empregadas no 

desenvolvimento da pesquisa. Serão apresentados: o conceito de pesquisa, as 

etapas, sua abordagem, sua classificação, sua forma (as características e as 

possibilidades de condução dessa forma), as variáveis do estudo, tipo de coleta de 

dados (fontes de evidência), escolha da empresa, a estrutura dos instrumentos de 

coleta de dados, as técnicas de análise de dados e a limitação do estudo. 

 

 

4.1. Conceito de pesquisa científica 

 

 

É interessante ressaltar aqui o propósito básico da pesquisa científica 

que, segundo Kerlinger (1980), é a teoria. O mesmo autor fala que o objetivo da 

pesquisa científica é compreender e explicar fenômenos naturais. 

 

A ciência então não tem outro propósito a não ser a teoria, ou a sua 

compreensão e explicação (KERLINGER 1980, p. 318). 

 

Ainda sobre pesquisa, Gil (1999) comenta que a mesma possui um 

caráter pragmático, é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do 

método científico.  

 

Para Silva (2003), os meios utilizados para viabilizar uma pesquisa 

correspondem à metodologia , que compreendem: métodos, procedimentos e 

técnicas empregadas na pesquisa. Portanto, a metodologia consiste nos 

procedimentos utilizados que proporcionam a orientação geral do trabalho, 

facilitando assim a resolução do problema da pesquisa. 
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4.2. Etapas da pesquisa – Delineamento. 

 

Na figura 05, mostra-se a seqüência das etapas da pesquisa. Faz-se 

primeiramente a explicação e a justificativa do encadeamento entre as várias etapas, 

começando com a revisão bibliográfica, passando pela elaboração do questionário, 

entrevista, análise e conclusões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 05 – Delineamento da pesquisa 

Fonte: O autor 

 

De acordo com o delineamento da pesquisa, o estudo caracterizou-se 

através de pesquisas bibliográficas e a estratégia de pesquisa foi a de estudo de 

caso. De acordo com Gil (1999), o delineamento se refere ao planejamento da 

pesquisa em sua dimensão mais ampla, envolvendo tanto a diagramação, quanto a 

previsão de análise e interpretação dos dados. 

 

Segundo Silva (2003), a revisão bibliográfica consiste em explicar e 

discutir um tema ou problema com base em referências teóricas já publicadas. Por 

meio desta, o autor criou uma base de dados através de documentos como: livros, 

revistas, relatórios, periódicos, artigos científicos, dissertações e teses sobre o tema 

em questão, bem como de informações coletadas da internet, devido à riqueza de 

informações e facilidade de acesso.   
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Dentro do delineamento da pesquisa, ainda passa-se pela elaboração do 

questionário, aplicação da entrevista e questionário (para um melhor entendimento 

sobre as variáveis de pesquisa), análise dos dados e conclusões 

 

 4.3. Quanto à Abordagem 

 

Richardson (1999) afirma haver duas abordagens em pesquisa: a 

quantitativa e a qualitativa . Enquanto a abordagem quantitativa usa a 

quantificação dos dados de modo estatístico, a qualitativa abrange as variáveis do 

fenômeno proposto. A presente pesquisa tem uma perspectiva qualitativa, pois visa 

à investigação de variáveis que embasam o fenômeno investigado, sem uma 

perspectiva de quantificação. 

 

Segundo Richardson (1999), os estudos que empregam uma metodologia 

qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos 

por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 

possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos. Portanto, pretende-se adentrar nos pormenores da 

interação empresa-cliente para entender como se dá o processo de relacionamento 

da empresa para com os clientes e a importância que isso tem para a sua 

competitividade. 

 

4.4. Classificação da pesquisa 

 

Segundo Beuren (2003), a pesquisa pode ser classificada como: 

exploratória, descritiva ou explicativa . A exploratória visa a proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou construir hipóteses. 

Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 

estimulem a compreensão.  
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Já a descritiva, segundo Gil (1999 apud BEUREN, 2003), tem como 

principal objetivo descrever as características de determinado fenômeno ou 

população ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Já nas pesquisas 

explicativas, o mesmo autor ainda ressalta que as mesmas visam a identificar os 

fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Sendo 

assim, esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o entendimento e 

conhecimento da realidade, por explicar a razão e o porquê das coisas.  

 

No quadro 06 abaixo, mostra-se de forma resumida as três classificações: 

 

Quadro:  
Classificação das pesquisas 

Exploratória * Proporciona maior familiaridade com o problema 
  * Torná-lo explícito ou construir hipóteses 
  * Envolve levantamento bibliográfico:   
       Entrevista com pessoas, análise de exemplos 

Descritiva 
* Descreve as principais características de    
   fenômeno ou populações 

        
Explicativas * Identificar os fatores que determinam ou  
     contribuem para a ocorrência dos fenômenos. 

QUADRO 06 – As três classificações de pesquisa 

                                        Fonte: O autor 

 

A pesquisa em questão classifica-se como exploratória, pois, há pouco 

conhecimento sobre o assunto a ser estudado, sendo necessário se obter uma 

maior familiaridade com o problema e conseqüentemente torná-lo explícito.  

 

4.5. Quanto à Forma 

 

Em relação às formas de fazer pesquisa, Yin (2001) comenta sobre 

alguns tipos, como: experimentos, levantamentos, pesquisas históricas, análise de 

informações em arquivos e estudo de caso. Ainda para o mesmo autor, cada uma 
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delas apresenta vantagens e desvantagens próprias, que dependem de três 

condições: 

 

a) O tipo de questão da pesquisa; 

b) O controle que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais 

efetivos; 

c) O foco em fenômenos históricos, em oposição a fenômenos contemporâneos. 

 

Ainda para Yin (2001), de uma forma geral, o estudo de caso é a 

estratégia adequada quando se colocam perguntas do tipo “como” e “por quê”, 

quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco está 

inserido em fenômenos contemporâneos no meio de algum contexto da vida real. 

 

Em resumo, o estudo de caso permite uma investigação para se preservar 
as características holísticas e significativas dos eventos da vida real – tais 
como ciclos de vida individuais, processos organizacionais e 
administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações 
internacionais e a manutenção de alguns setores (YIN, 2001, p. 21) 

  

 Sendo assim, o estudo de caso encaixa-se na pesquisa em questão por 

procurar investigar fenômenos contemporâneos e da vida real, no caso de um 

acontecimento sobre o relacionamento com o cliente, envolvendo uma empresa e 

pessoas e por procurar perguntas do tipo “como isso ocorre”. 

  

De acordo com Fachin (2001), no estudo de caso todos os aspectos são 

investigados. A principal função desta estratégia de pesquisa é a explicação 

sistemática das coisas que ocorrem no contexto social e geralmente se relacionam 

com uma multiplicidade de variáveis. 

 

Segundo Ludke e André (1996), o estudo de caso possui algumas 

características: a) visa à descoberta; b) enfatiza a interpretação em um contexto; c) 

busca retratar a realidade do contexto de forma completa e profunda; d) usa uma 

variedade de fontes de informação; e) revela experiências e permitem 
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generalizações naturalísticas; f) procura representar os diferentes e, às vezes, 

conflitantes pontos de vista presentes em uma situação social e g) geralmente utiliza 

uma linguagem e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa.   

 

Para Yin (2001), existem algumas possibilidades de condução de estudos 

de caso. Com isso, o mesmo autor estabelece duas dimensões de estudo, 

conforme, explica-se abaixo: 

* Primeiro: relaciona-se com a quantidade de casos a serem trabalhados     

  (único ou múltiplos); 

* Segundo: relaciona-se com a quantidade de unidade de análise. 

 

O quadro 07 abaixo mostra as quatro possíveis estratégias de condução 

desses estudos de casos: 

 

Tipos básicos de desenhos de projetos para estudos de caso 
Tipos básicos de desenhos de projetos 
para estudos Caso Simples Caso Múltiplo 
de caso               
Holístico (Única unidade de 
análise)     TIPO 1 TIPO 3 
Incorporados (Múltiplas Unidades 
de Análise)   TIPO 2 TIPO 4 
QUADRO 07 – Tipos básicos de desenhos de projetos para estudos de caso. 

                                                 Fonte: Yin (2001, p. 61) 

 

Com base no quadro 07, pode-se dizer que o desenho de pesquisa 

utilizado no presente trabalho é do tipo 1, no qual trabalhou-se com um estudo de 

caso (empresa de locação de vídeo) e com uma única unidade de análise, 

contribuição para a empresa com o uso do CRM 
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4.6. Variáveis do estudo 

 

Segundo Kerlinger (1980), variável é algo que tem valores diferentes, é 

um símbolo ao qual são atribuídos algoritmos. Ainda para o autor citado, variáveis 

são também conceitos e constructos. 

  

Um conceito é, naturalmente, um termo geral que expressa a suposta idéia 
central por trás de objetos particulares relacionados. Quando os cientistas 
falam sobre os conceitos usados em seu trabalho, chamam-lhes 
freqüentemente “constructos”. “Constructo” é um termo útil porque indica a 
natureza sintética das variáveis psicológicas e sociológicas.  (KERLINGER, 
1980, p. 45).  

 

Colaborando com a idéia, Cooper e Schindler (2003, p. 53), constructo é 

“uma imagem ou idéia inventada especificamente por uma determinada pesquisa 

e/ou criação de teoria”. 

 

Ao se elaborar uma pesquisa, busca-se comprovar ou rejeitar 

pressupostos para solução de um determinado problema, é necessário considerar 

alguns fatores que influenciam ou determinam o objeto estudado. Existe então uma 

preocupação que o pesquisador deve ter em relação às formas de controle e de 

observação das variáveis sobre o objeto. 

 

Para esta pesquisa, consideram-se variáveis as que tiveram como 

objetivo suportar o objeto de análise, ou seja, a contribuição do trabalho com o CRM 

para a empresa.  

 

4.7. Quanto aos tipos de coleta de dados da Pesquis a. 

   

Quanto à coleta de dados para os estudos de caso, Yin (2001) relaciona 

seis fontes de evidências: 

a) Documentos – cartas, memorandos, agendas, recortes de jornais, etc.; 
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b) Registros em arquivos – mapas e tabelas, listas de nomes, registros pessoais, 

etc.; 

c) Entrevistas (uma das mais importantes fontes para o estudo de caso) - pode 

ser: de forma espontânea (permite que o entrevistador tanto indague como 

peça opiniões sobre determinados eventos), focal (ainda de forma 

espontânea e assumem o caráter de uma conversa informal) e levantamento 

formal (pode ser considerada parte do estudo de caso). 

d) Observação direta – (proporciona uma observação de alguns 

comportamentos ou condições ambientais relevantes); 

e) Observação participante – (aqui o observador torna-se participante, pode 

participar dos eventos a serem estudados) e 

f) Artefatos físicos – (um aparelho de alta tecnologia, uma ferramenta, uma obra 

de arte, etc. 

 

No presente estudo foram utilizados como fontes de evidência a 

entrevista, realizada com um proprietário responsável, com um supervisor geral e 

com o responsável pelo sistema de informática, bem como e análise de documentos 

e registros.  

 

Sendo assim, a presente pesquisa é mostrada resumidamente através do 

quadro 08, abordando a metodologia: 
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    QUADRO 08 – Abordagem resumida sobre a metodologia. 

                                           Fonte: O autor 

 

 

4.8. Justificativa da escolha da Empresa 

 

A escolha da empresa deu-se pela observação do mercado, ou seja, pelo 

fato de atualmente existir no mercado de Fortaleza, como concorrente, uma 

importante empresa do mesmo segmento e de atuação mundial, e a Distrivídeo além 

de permanecer no mercado, está em fase de expansão com abertura de novas lojas. 

Bem como pelo interesse de se estudar sobre o relacionamento com o cliente, CRM. 

A empresa é uma das pioneiras no mercado de locação de filmes em Fortaleza, e 

está há vinte e dois anos no mercado, sendo uma empresa de médio porte e que 

possui diversas lojas na capital e algumas no interior do estado.  

 

4.9. Estrutura dos instrumentos de coleta de dados (questionários e 

entrevistas) 

 

Trivinos (1987) afirma que, os instrumentos de pesquisa servem para 

obter informações da realidade e, portanto, deve ser selecionado levando-se em 

consideração o que se necessita coletar e verificar. Portanto, uma boa escolha de 

instrumentos e técnicas de coleta de dados será reconhecida como tal por sua 

adaptação ao objeto de pesquisa e não pelo seu tipo de instrumento. 

Itens metodológicos Caracterização 
Tipo de pesquisa Exploratória 
Quanto ao delineamento Pesquisa Bibliográfica, 

  

Elaboração do ques- 
tionário, Aplicação da 
entrevista, Análise e 
Conclusões. 
 

Natureza e abordagem do problema Qualitativa 
Técnicas e fontes de evidência Entrevista 
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Para se buscar informações adequadas, foram coletados dados através 

de pesquisa bibliográfica e de pesquisa de campo. A revisão bibliográfica permitiu 

obter subsídios para o que se pretendeu estudar e a pesquisa de campo trouxe 

informações fundamentais para a análise do estudo. Para essa pesquisa de campo, 

como já comentado no item 4.7, foi utilizada a entrevista semi-estruturada com 

perguntas montadas a partir da revisão bibliográfica e dos objetivos de pesquisa. 

 

Primeiramente, foi elaborado um roteiro de entrevista (vide apêndice 1), 

depois foi elaborada as perguntas da pesquisa (vide apêndice 2) para a empresa 

com perguntas fechadas e abertas. A entrevista foi executada em dois dias na loja 

matriz, destinada a um sócio, a um supervisor geral e ao responsável pelo sistema 

de informática. 

 

A entrevista elaborada consta de três etapas, com cada etapa contendo 

em sua maioria perguntas abertas. 

 

Primeira etapa - Identificação da empresa - procurou-se coletar 

informações sobre o histórico da empresa, ano de fundação da empresa, número de 

funcionários, número de lojas, faturamento, mudanças nos últimos anos, quais os 

cargos existentes e o que motivou a abertura da empresa. 

 

Segunda etapa - Sobre os sócios - Procurou-se aqui saber a quantidade 

de sócios, a identificação dos sócios da empresa, escolaridade dos mesmos, a 

função de cada sócio, tempo de experiência no ramo, o e se os mesmos participam 

de feiras e convenções.  

 

A terceira etapa, e mais ampla, é composta por duas partes, na qual, na 

primeira foi aplicado um questionário com base na pesquisa nacional do Peppers 

and Rogers Group, e na segunda, buscou-se coletar informações mais 
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aprofundadas, com perguntas mais abertas, em relação ao trabalho na empresa 

com o CRM. 

 

4.10. Técnicas de análise de Dados 

 

O primeiro passo é organizar os dados coletados para análise. Para Collis 

e Hussey (2005), após se coletar os dados, a pessoa que está pesquisando 

encontra-se diante de um conjunto de respostas que precisam de uma ordem e 

organização, para que possibilite uma interpretação. Como ressalta Thiollent (1985), 

neste ponto, os dados vão para um agrupamento, são transformados e 

representados, que podem aqui utilizar meios estatísticos e matemáticos ou análise 

qualitativa. 

 

A análise dos dados é o exame, a categorização, tabulação ou qualquer 

outra combinação das entrevistas para abordar as proposições iniciais de um estudo 

(YIN, 2001). Para o mesmo autor, existe uma dificuldade em sua realização pela 

falta de disponibilização de fórmulas pré-estabelecidas, levando a pessoa que está 

pesquisando a depender, incondicionalmente, do seu próprio estilo e interpretação 

do que possui em mãos.   

 

Para Collis (2005), existem várias técnicas de análise de dados, o 

pesquisador tem total liberdade para eleger as mais adequadas ao objeto de 

pesquisa, dependendo do tipo de dados coletados, pois, podem ser dados 

qualitativos e quantitativos. Para a pesquisa em questão, as técnicas de análise são 

feitas com base em dados qualitativos.  

  

Sendo mais específico, Collis (2005) descreve algumas técnicas de 

análise de dados qualitativos:  
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• Em relação ao método de quantificação de análise de dados     

qualitativos - tem-se: métodos informais, análise do conteúdo e 

técnica de grade de repertório.  

• Em relação aos métodos não-quantitativos de análise de dados 

qualitativos - tem-se: procedimento analítico geral, mapeamento 

cognitivo, exposição de dados, teoria fundamentada, método quase-

judicial e avaliação de análise 

 

Para a pesquisa em questão, o autor optou pela técnica de exposição de 

dados, pois aqui segundo Collis (2005 apud Miles e Huberman, 1994), fornecem um 

guia abrangente empregando exposições de dados como redes, matrizes, quadros e 

gráficos.  

   

4.11. Limitações do estudo 

 

Todo e qualquer estudo apresenta limitações, que podem vir da 

metodologia ou até mesmo das condições externas (fatores ambientais). Neste caso 

o estudo em questão ficou limitado apenas a uma empresa, impossibilitando uma 

abrangência maior, em nível de mercado, sobre o assunto. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

Neste capítulo apresenta-se o resultado da pesquisa obtido no estudo de 

caso investigado, para uma leitura da realidade sobre a importância do CRM em 

uma empresa prestadora de serviços de locação e venda de DVD`s e VHS`s. Neste 

caso, faz-se necessário uma apresentação da empresa pesquisada por meio de seu 

histórico, constituição, características e forma de atuação no mercado. 

 
 
 
A empresa pesquisada: seu histórico 
 
 

A origem da empresa começou há 22 anos com os trabalhos do senhor 

Maurílio Arrais, pioneiro no segmento, já distribuía e vendia filmes em 16 milímetros 

para capital e interior. Um dos filhos, o senhor Marcelo Arrais, apaixonado por 

cinema e filmes, começou a gravar esses vídeos (naquele tempo era livre e podia 

ser gravado/copiado sem restrições) e conseqüentemente a possuir um grande 

acervo de filmes em VHS em sua residência. Até então, apenas o trabalho de 

distribuição de filmes era realizado. 

 

Com o surgimento e expansão do aparelho de vídeo cassete, o referido 

sócio resolveu abrir um pequeno ponto em uma das empresas do pai e começou a 

alugar filmes. Assim surgiu a empresa Distrivídeo, que depois de duas décadas 

tornou-se uma grande e importante empresa do setor/segmento em Fortaleza, 

atualmente com 12 lojas, sendo 10 na capital Fortaleza e 2 em Sobral (interior do 

estado), e, de acordo com os sócios, estima-se a abertura de mais 5 lojas na grande 

Fortaleza possibilitando assim uma atuação maior em bairros periféricos.  

 

Atualmente a empresa possui 127 funcionários, entre supervisores, 

gerentes, subgerentes, monitores, atendentes, manobristas (em algumas lojas), 

seguranças e pessoal de serviços gerais.  

 

Em relação a seu faturamento, a empresa não quis divulgar esse dado. 
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Em relação à quantidade de clientes, a informação não pôde ser fornecida 

no momento da entrevista, dado que cada loja tem o seu cadastro de clientes, e 

para saber a quantidade total de clientes não é procedimento tão simples, pois, teria 

que fazer um filtro de clientes cadastrados, por sua vez os clientes ativos e inativos, 

separadamente por loja. 

 

No que tange às mudanças ocorridas na empresa nos últimos 5 anos, 

destacam-se: 

 

1. Implantação do sistema de informática (Podium), que proporcionou mais 

agilidade no atendimento. 

2. Implantação do Site, proporcionando também vários serviços aos clientes. 

3. Finalização da entrega terceirizada passando a trabalhar com entrega 

própria e motoqueiros próprios. 

4. Padronização do Layout das lojas, para proporcionar ao cliente que 

quando adentre a uma loja perceba que está em uma Distrivídeo, 

independentemente de seu tamanho. 

5. Centralização da gestão administrativa e financeira em um só local. 

 

 

Sobre os dirigentes 

 

Em relação à sociedade, a mesma possui 10 sócios, todos da mesma 

família. Embora cada sócio exerça uma função/atividade dentro da empresa, e que 

as decisões sejam tomadas em conjunto, a responsabilidade pela administração e 

operação geral nas lojas fica a cargo de um dos sócios, realizando uma espécie de 

fiscalização geral (maior presença nas lojas, auditoria constante em todas as lojas, 

etc.). Porém, vale ressaltar que, embora o grupo tome suas decisões em conjunto, 

existem filiais de propriedade/administração de uns sócios e outras filiais de 

propriedade/ administração de outros sócios.   

 

Em relação à escolaridade dos sócios, apenas três possuem curso 

superior e alguns cursos não têm nada a ver com a área de negócios e 

administração. 
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Quanto ao organograma da empresa, os sócios/diretores aparecem no 

topo da organização, ou seja, no comando geral. Abaixo vêm os supervisores, em 

seguida dos gerentes, depois os subgerentes e em uma mesma linha todo o 

restante da empresa, sendo monitores, atendentes, manobristas, seguranças, etc. 

Conforme demonstrado na figura 06 abaixo:  

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FIGURA: 06 – Organograma da empresa pesquisada 

                                                                   Fonte: O autor 

 
É importante destacar que os sócios estão sempre participando de feiras 

e convenções sobre seu negócio, para estarem sempre em sintonia com as 

mudanças, tendências, novas tecnologias, dentre outros. 
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Primeira parte da pesquisa - Análise dos resultados  da pesquisa na empresa, 

que se tomou como base a pesquisa nacional realizad a pelo Peppers and 

Rogers Group  em 2003. 

 
 
  
Compreensão das empresas em relação ao CRM 
 
 

Quando indagado de imediato o que seria CRM, os entrevistados não 

souberam responder, porém, quando foi feita uma breve tradução da sigla e foram 

mostrados os itens das respostas, as idéias foram fluindo. A resposta então foi: 

fidelizar e aumentar a satisfação dos clientes , pois o importante para a empresa 

atualmente é fazer o cliente satisfeito e conseqüentemente fidelizá-lo. Portanto, de 

acordo com a resposta, percebe-se uma visão mais direcionada por parte da 

empresa em relação à fidelização e não somente ao aumento da rentabilidade e 

valor da base de clientes como também mostra o resultado da pesquisa nacional, ao 

contrário do que comenta Richers (2000) no item 3.2, quando fala que CRM é uma 

estratégia de negócios construída para elevar os lucros e a receita da empresa por 

meio do aumento do nível de satisfação das pessoas que utilizam bens e serviços 

por ela comercializados. 

 
 
 
Existência de um programa formal de CRM 

 

Na empresa em estudo não há  um programa formal de relacionamento, 

possuindo apenas ações isoladas de marketing de relacionamento, no entanto, a 

mesma visa à implementação de um programa formal devido a sua necessidade e 

condições do mercado. Vale ressaltar que a pesquisa nacional foi elaborada em 

2003 e naquela época os pesquisados já pensavam em implantar um programa 

formal nos próximos anos. De acordo com Azevedo e Pomeranz (2004) comentado 

no item 3.2.2., o IDC – International Data Consulting estimou em 2003 que as 

aquisições das aplicações de CRM cresceriam anualmente 7,7% no mundo até 

2007, ou seja, um aumento de 30,8% desde 2003 até o ano passado. 
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Objetivos para a implantação de CRM 
 

 

De acordo com a empresa pesquisada, a resposta foi a satisfação do 

cliente  para sua manutenção, mostrando assim certa similaridade em relação a uma 

das fatias da maioria das respostas em âmbito nacional. 

  

Porém, vale ressaltar que as respostas vão de encontro com alguns 

objetivos como os de Ryals (2002), do qual fala que os principais objetivos do CRM 

são a busca de clientes de maior valor e a redução dos riscos de sua perda e para 

Hugghes (2002) que é a construção e manutenção de relacionamentos com 

prospects (futuros clientes que uma organização possa ter) e com clientes atuais 

baseado no conhecimento, objetivo esse adquirido por meio da recolha de 

informações relevantes advindas do próprio cliente e também do mercado. 

 

Já para Richers (2000) CRM é uma estratégia de negócios desenvolvida 

para o aumento dos lucros e da receita da empresa por meio da elevação da 

satisfação das pessoas que utilizam bens e serviços por ela comercializados 

 

Fontes de captação de informações sobre clientes  

 
 

Segundo os respondentes, a captação de informações é através 

principalmente de vendas diretas , ou seja, direto na loja. Para a mesma, o ponto 

principal é coletar informações quando o cliente vai à loja, porém é interessante que 

outro canal seja utilizado, dado que o cliente pode, por algum motivo de insatisfação, 

não retornar à loja, ocasionando assim a perda de um cliente simplesmente pelo 

desconhecimento de seu problema. 
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Tipos de informações que são armazenados sobre os c lientes 
 

 

Segundo resposta, a mesma encaixa-se com o que foi respondido na 

maioria dos casos pela pesquisa nacional, ou seja, informações sobre vendas .  

 

Vale ressaltar, porém, algumas observações sobre esse item em relação 

à pesquisa feita pelo Peppers and Rogers Group em âmbito nacional. A mesma 

mostra que a intenção de se obter informações sobre relacionamentos entre clientes 

e sobre interações não-transacionais parecem ganhar importância numa perspectiva 

de médio prazo (3 anos). De acordo com os pesquisadores, em relação às 

empresas que não possuem programas formais de relacionamento, a intenção de 

obter informações sobre relacionamentos entre clientes e sobre interações não-

transacionais salta de 36% para 64% na perspectiva dos próximos três anos. Para a 

pesquisa isso reforça a tendência de que cerca de 96% das organizações de médio 

e grande portes, que ainda não contam com um programa de CRM, pretendem 

passar a tê-lo até o final de 2005. 

 

Outro ponto importante é que a maioria das médias e grandes empresas 

(68%) armazena informações sobre clientes de forma centralizada, de modo que 

todas as áreas e unidades de negócios possam alimentar o mesmo banco de dados. 

A expectativa dessas empresas é que isso se intensifique em um futuro próximo 

(81%). 

 

Ainda para a pesquisa, tais resultados parecem ser confirmados pela 

maneira como o banco de dados são compartilhados. Entre as empresas 

consultadas na pesquisa, 70% afirmaram que todas as unidades de negócios 

compartilham informações, em tempo real, independente de onde elas tenham sido 

coletadas. 
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Indicador mais usado pela empresa para mensurar o r elacionamento com o 
cliente 

 
 

Para a empresa, o indicador mais usado para mensurar o relacionamento 

com o cliente é a sua satisfação , acompanhado pela sua participação , ou seja, 

mensurar através da freqüência com que o cliente está comparecendo à loja e a 

quantidade de produtos/serviços que está adquirindo em determinado período de 

tempo. 

 

Porém, segundo Peppers e Rogers (2001), no tratamento do cliente 1 

para 1, o sucesso da implementação da estratégia CRM é medido pela retenção e 

desenvolvimento  dos clientes e não pela venda de produtos e serviços. 

 
 
 
Utilização para as informações coletadas com os cli entes 
 

 
 

Para a empresa, as informações são coletadas principalmente para 

personalizar alguns esforços de marketing  e promoção individualmente  e 

produzir ou entregar produtos/serviços personalizad os para cliente 

individuais , divergindo um pouco da ordem das respostas fornecidas pelas 

empresas na pesquisa nacional.  

 

É importante ressaltar que para se realizar isso que a empresa 

respondeu, é geralmente conseguido quando se coleta informações do tipo não-

transacionais e não quando se coleta informações transacionais como foi respondido 

no quesito sobre tipos de informações coletadas. 

 

Na página seguinte, mostra-se através do quadro 09, um resumo e 

consolidação das respostas da pesquisa nacional (detalhada no item 3.5 na página 

92) com a entrevista na empresa e com alguns comentários, onde as respostas que 

houve certa similaridade com a pesquisa nacional, foram apresentadas na cor azul 

para uma melhor visualização por parte do leitor: 
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Análise das respostas da empresa em relação à pesquisa nacional sobre CRM elaborada pelo 

Pappers and Rogers Group no Brasil em 2003. 

Pesquisa nacional Aplicação da pesquisa Comentários 
na empresa. 

  72% consideram: estra- Para a empresa, CRM Para alguns 
  tégia/ filosofia; geren- é compreendido como  autores, CRM 
  ciar relacionamento com algo para fidelizar e  é uma estra- 
Compreensão clientes; estreitar o  aumentar a satisfação  tégia com fina- 
das empresas  relacionamento; fidelizar dos clientes. lidade de elevar 
em relação  e aumentar a satisfação  A princípio a empresa os lucros e a re- 
ao CRM dos clientes e personalizar  não sabia o que signifi- ceita da empresa. 
  produtos e serviços indi-  cava a sigla CRM, após por meio da satis- 
  vidualmente.  uma breve tradução, a fação e fidelidade 
  14% consideraram lucrativi-  mesma começou a res- dos clientes, ou seja,  
  dade, retorno ou rentabili-  ponder. o fim é o aumento  
  dade.   da lucratividade, através 
      dos meios – aumento 
      da satisfação e fideli- 
      dade do cliente. 
  48% das empresas implan- A empresa pesquisada De acordo com a respos- 
Existência taram programas formais não possui um progra- ta, a empresa faz parte 
de um pro- e 52% não. ma formal de CRM. da maioria das empresas, 
grama    trabalha apenas com  onde não possuem pro- 
formal de   ações isoladas. gramas formais.  
CRM.       
  60% responderam: satis- No caso da empresa, a  É importante comentar 
  fação do cliente; cresci- resposta foi a Satisfação que para autores como  
Objetivos mento da lucratividade;  dos clientes, corres- Ryals, os principais obje- 
para implan- precedido pela retenção do pondendo a uma fatia tivos do CRM são a busca 
tação do cliente com 43% das respos- da maioria das respos- de clientes de maior va- 
 CRM tas; redução de custos 40% tas da pesquisa nacio- lor e a redução dos riscos 
  e crescimento de market nal. A empresa tem co- de sua perda. Já para Ri- 
  share 31%. principal intuito a ma- chers é uma estratégia 
    nutenção dos clientes. para aumento dos lucros. 
                     QUADRO 09 – Consolidação das respostas e observações. 

                                        Fonte: O autor 
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Análise das respostas da empresa em relação à pesquisa nacional sobre CRM elaborada pelo 

Pappers and Rogers Group no Brasil em 2003. 

Pesquisa nacional Aplicação da pesquisa Comentários 
na empresa. 

  A coleta aqui não é reali- No caso da empresa  A resposta encaixou-se 
  zada por apenas 10% das  pesquisada, a respos- com 44% das empresas 
Fontes de  empresas. O Call center  ta foi por meio de ven- pesquisadas em relação  
captação de é a principal fonte em  das diretas, ou seja,   à pesquisa nacional,  
informações 54% delas; em seguida os  através das vendas   porém, vale ressaltar 
sobre  canais de vendas  e locações em suas  que outro canal deveria 
clientes. tradicionais com 48%;  lojas.  ser utilizado, dado que o 
  depois  vendas diretas    cliente pode deixar de ir 
  com 44%; eventos com 40%     à loja e com isso não ha- 
  e comunicação via internet    ver a identificação de  
  (e-mail e site) com 40%    um possível problema. 
  As informações sobre Já para a empresa  Vale ressaltar que a ten- 
  vendas são as que mais pesquisada, a resposta  dência é de cada vez 
Tipos de  se destacam com 74%; de- foi também sobre mais as empresas bus- 
informações pois informações sobre vendas. (informações quem informações não 
que são relacionamento entre sobre vendas) só sobre vendas e sim 
armazenadas clientes com 36% e por   sobre relacionamentos 
sobre os  último informações sobre A resposta equipara-se  entre clientes e intera- 
clientes. interações não transacio- ao respondido em  ções não-transacionais. 
  nais entre empresa e  âmbito nacional.   
  cliente com 35%.     

QUADRO 09 – Consolidação das respostas e observações. (cont.) 

                                        Fonte: O autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



123 
 

Análise das respostas da empresa em relação à pesquisa nacional sobre CRM elaborada pelo 

Pappers and Rogers Group no Brasil em 2003. 

Pesquisa nacional Aplicação da pesquisa Comentários 
na empresa. 

  A satisfação do cliente  A empresa pesquisada  É interessante comentar 
  vem com 64% do total;  respondeu que o indi- que os números muda- 
  seguido da receita total cador mais usado é  riam para os próximos  
  de vendas com 41%; logo  satisfação do cliente anos,(de acordo com pes- 
Indicador vem a lucratividade por seguido da participação quisa nacional), indica- 
mais usado cliente com 37%; partici- do mesmo. dores como lucratividade 
pela empresa pação do cliente com 33% e    por cliente, participação 
para mensu- retenção do cliente com   do cliente e retenção 
rar o relacio- 33%.   do cliente, seriam bem  
namento com     mais utilizados. 
o cliente.     Para Peppers e Rogers 
      2001, o sucesso da imple- 
      mentação da estratégia 
      de CRM é medido pela  
      retenção e desenvolvi- 
      mento dos clientes e não 
      pela venda de produtos  
      e serviços. 
  Enviar informações sobre Na empresa, a respos- É interessante comentar 
  produtos e serviços especí- ta foi: personalizar que divergiu um pouco 
  ficos 45%; personalizar alguns esforços de  em relação à ordem de  
Utilização interações humanas 45%; marketing e promoção respostas com relação 
para as escolher o canal correto para  individualmente e  à pesquisa nacional,  
informações contatar cada cliente 43%; produzir ou entregar  e outro ponto para se co- 
coletadas 
com personalizar alguns esforços 

produtos/serviços 
personalizados para  mentar é que para se  

os clientes. de marketing e promoção cada cliente indivi- conseguir isso que a  
  individualmente 42%; dualmente. empresa respondeu, é  
  produzir ou entregar produ-   necessário a coleta 
  tos/ serviços personalizados   de informações do tipo 
  para clientes individuais   não-transacionais e não  
  com 34%   do tipo transacionais. 

QUADRO 09 – Consolidação das respostas e observações. (cont.) 

                                             Fonte: O autor 
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Segunda parte da pesquisa sobre CRM - Análise aprof undada sobre o trabalho 
de CRM na empresa com base no referencial teórico: 

 
 

 
Existência de uma área ou setor específico de marketing  hoje na empresa 

 
 

Com base na pergunta acima, a resposta é negativa, o planejamento de 

marketing é terceirizado – na visão da empresa o custo é mais baixo, pois 

terceirizando esse serviço fica mais prático devido a uma estrutura que a empresa 

contratada já possui. Porém de acordo com as informações repassadas, essa 

empresa de marketing é mais utilizada para o trabalho de comunicação com o 

cliente, como se fosse uma empresa que trata a publicidade e comunicação com os 

clientes. Não proporcionando assim, para a empresa em estudo, assuntos mais 

abrangentes do marketing como:  

 

1. Planejamento de marketing; 

2. Análise dos mercados consumidores e do comportamento de compra; 

3. Estudo sobre o posicionamento da oferta ao mercado por meio do 

ciclo de vida do produto; 

4. Estudos sobre o desenvolvimento de novas idéias ao mercado; 

5. Projetos de gerência de serviços, dentre outras funções que o 

marketing traz.  

 
 

 
 

Entendimento/compreensão sobre CRM 
 
 

A princípio, as pessoas pesquisadas não sabiam o significado da sigla 

CRM, apenas o responsável pela informática é que tinha esse conhecimento. Porém 

depois de ter deixado claro que CRM em português significa o Gerenciamento ou a 

Gestão do Relacionamento com o Cliente, a partir daí é que as idéias foram 

surgindo e o entendimento sobre CRM foi respondido como: ter os elementos e as 

ferramentas para satisfazer e fidelizar o cliente. 
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Existência de um sistema formal de CRM na empresa h oje 
 

A empresa não tem , pois é feito informalmente, e quando indagado sobre 

o porquê, os entrevistados responderam que nunca foi discutido o assunto por parte 

da diretoria, dado que o conhecimento sobre a ferramenta não é muito forte entre os 

sócios e que o processo de relacionamento com o cliente foi crescendo de forma a 

cobrir as necessidades imediatas da empresa. 

 
 

 
O passo-a-passo do processo de gerenciamento do rel acionamento com o 
cliente pela empresa  

 
 

De acordo com os respondentes, a empresa primeiramente capta as 

informações de forma mais direta, ou seja, quando o cliente vai à empresa e abre 

um cadastro. Assim o cliente começa a freqüentar a loja, e utilizar os serviços, a 

partir desse ponto é que começa a ser feito um trabalho de personalização para com 

o cliente. Nesse processo, começa uma diferenciação nos serviços a fim de atender 

melhor o cliente, ou seja, os dados são alimentados, na medida do possível, no 

sistema podium e são feitas ações isoladas para os clientes que serão comentados 

mais adiante no item quanto à existência de programas de relacionamento.  

 

Porém não foi comentado sobre a cultura organizacional, dado que o 

CRM não pode ser criado e trabalhado sem o envolvimento de todos na 

organização, com treinamento e capacitação para que todos se voltem ao cliente e 

saibam da importância da ferramenta.  

 
 
 
Existência de um responsável especificamente para A dministração /controle/ 
acompanhamento do CRM na empresa. 

 
 

A empresa respondeu positivamente, embora não haja programa de CRM 

formal. Há uma pessoa responsável pela gestão do relacionamento que é um dos 

sócios, fazendo também a parte de relações públicas. 
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Visão da estratégia de CRM pela empresa. Para que s erve? Por quê? 
 

 
Perguntado sobre a visão do CRM pela empresa, a resposta foi: como 

uma ferramenta necessária para a sobrevivência da empresa, que é para satisfazer 

e fidelizar o cliente, no intuito de mantê-lo, pois sem ele a empresa não sobrevive. 

 
 

 
Dificuldade para a implantação do CRM na empresa  

 
 

Sobre a dificuldade de implantação de CRM a resposta foi positiva, pois, 

ao decorrer dos anos foram trabalhadas algumas ações isoladas para clientes, 

porém através de seu programa informal. Existe uma falta de maiores informações 

sobre a essência da ferramenta de CRM, além de uma questão política, pois 

algumas lojas são de propriedade de uns sócios e outras de outros sócios, 

acarretando certa incompatibilidade/conflito de interesses. 

 
 

 
Consideração da estratégia de CRM como fator chave para o diferencial 
competitivo da empresa 
 
 

Quando perguntado sobre a consideração da estratégia de CRM para o 

diferencial competitivo da empresa, foi respondido que sim , é considerado um fator 

chave sim, pois dá suporte/ferramenta para o melhor atendimento ao cliente e 

conseqüentemente a sua satisfação. 

 
Segundo Bretzke (2000), a vantagem competitiva estará nas informações 

que cada organização tem de seu cliente, e como a transformará em insumos para a 

tomada de decisão e no seu efetivo na ponta do relacionamento com o cliente. 

 
 
 
Quanto à existência de integração de todos os siste mas com o CRM 
(automatização de vendas, gerência de vendas, autom atização do marketing, 
SAC, telemarketing, televendas, ferramentas para in formações gerenciais, Web 
e e-commerce , sistemas de ERP e Back offices ). 

 
 

Quando indagado sobre a existência de uma integração de todos os 

sistemas com o CRM, foi respondido negativamente, devido ao fato de ser algo 
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informal, e não muito conhecido e disseminado na empresa. Segundo Peppers e 

Rogers (2001), deve haver interação de todos os sistemas, de forma que não haja 

espaço para o cliente ser negligenciado. 

 
 

 
Segundo estratégias do modelo one to one  de Peppers and Rogers Group : 

 
 

SOBRE IDENTIFICAÇÃO : 
 

Quando indagado sobre identificação dos clientes, a empresa respondeu 

positivamente, através das informações constantes no sistema. E os tipos de 

informações são: história e transações; receita e lucratividade; reclamações – 

através do site ou pesquisa; valor real, potencial e estratégico; potencial de 

crescimento e risco. Porém de acordo com a empresa, nem todos os dados são 

utilizados, devido a não existência de um programa formal e também à dificuldade 

no tratamento dos dados, já que o banco de dados não é integralizado e universal. 

 

Porém não tem informações sobre: canal de comunicação preferido e 

momento da vida. 

 

Para Peppers e Rogers (2001), a identificação significa conhecer a 

identidade do cliente, a forma de contato preferida, todas as transações e interações 

realizadas com a empresa, reclamações e providências tomadas. 

 
 
 
SOBRE DIFERENCIAÇÃO : 

 
 

De acordo com os respondentes, os clientes são diferenciados pelo 

processo de locação, ou seja, pelos serviços e produtos utilizados. 

 

Também pela presença do cliente na loja, ou seja, pelo conhecimento 

daqueles que estão sempre comparecendo na loja. (diferenciação do cliente na hora 

do atendimento). 

 

De acordo com a empresa, a mesma consegue saber quais as novas 

necessidades que o cliente almeja devido à colocação de cartazes nas lojas sobre 
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um lançamento de um filme que possivelmente o cliente possa querer. Percebe-se 

que existe algo mais presencial, ou seja, a personalização é mais dentro da 

empresa, quando o cliente comparece na loja. 

 

Segundo Peppers e Rogers (2001), o objetivo da diferenciação é 

identificar os clientes de maior valor (CMV) e os de maior potencial (CMP), para 

desenvolver um relacionamento duradouro com os clientes mais rentáveis. Essa 

diferenciação consiste em identificar os clientes por valor e por necessidades. 

 
 

 
SOBRE INTERAÇÃO: 

 
 

Quando indagado sobre a existência de interação com o cliente, a 

empresa respondeu positivamente, há uma significativa interação com o cliente. As 

formas de interação são tanto por iniciativa do cliente, como por iniciativa da 

empresa. 

 

Quando indagado sobre a abordagem ao cliente na loja, os respondentes 

informaram que qualquer funcionário atende no primeiro contato, porém, percebendo 

que o cliente tem afinidade e preferência por outra pessoa, é repassado para a 

pessoa de preferência do cliente. 

 

Em relação à comunicação com o cliente, a mesma é feita por: e-mail, 

mala direta, telefonemas, às vezes fax, e até por mensagens através do celular. 

 

Quando perguntado sobre o conhecimento a respeito do fato de os 

clientes estarem recebendo comunicados pelo canal de comunicação correto, a 

empresa respondeu negativamente, pois não tem como isso ser identificado, não há 

essa pergunta no cadastro ou banco de dados. 

 

Em relação ao cliente permitir a utilização de determinado canal de 

comunicação, a empresa respondeu negativamente, não há essa informação no 

banco de dados. 
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SOBRE PERSONALIZAÇÃO: 

 
 

Em relação ao atendimento das necessidades de cada cliente, os 

respondentes informaram que o faz em parte, dado que não tem como conhecer 

todos os clientes, e que é feito de maneira informal. 

 

Em relação a produtos e serviços personalizados, a resposta foi positiva, 

a empresa tem produtos e serviços com essa característica. 

 

Sobre banco de dados, os entrevistados responderam positivamente, há 

um banco de dados na organização e que os tipos de dados armazenados são: 

 
1. Dados pessoais, comerciais, (cadastro) 

2. Preferência de produtos – não que o cliente informe, mas sim pelo sistema 

gerar devido às suas compras e locações. 

3. Histórico do cliente 

4. Quantidade de filmes mês. 

5. Forma de pagamento 

6. Serviços utilizados, tipo entrega etc. 

 
 
Porém em relação ao banco de dados, embora o programa seja o mesmo 

(Podium) a informação que consta numa loja é uma e em outra loja é outra, dado 

que o cadastro do cliente não é universal, ou seja, cada loja possui um banco de 

dados, e o cliente não pode ser percebido da mesma forma onde o mesmo for.  

 

Ou seja, quando uma loja quer saber um dado sobre o cliente tem que 

ligar para a outra loja. Não há um sistema unificado, um banco de dados central 

ligando todas as lojas em tempo real. Isso de acordo com a empresa ocasiona 

duplicidade de cadastros, informações inconsistentes e divergentes, bem como a 

falta de atualização dos cadastros. 

 

Quando indagado sobre dificuldade no tratamento dos dados coletados, a 

resposta foi positiva. Pois, o banco de dados que não integra todas as lojas, e falta 

um treinamento para trabalhar/mexer com os dados.  
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Quanto à existência de um sistema operacional, a resposta foi positiva, o 

sistema é o Podium, que é um sistema de gestão de locadoras, porém o mesmo não 

é personalizado para a empresa Distrivídeo, é uma espécie de sistema 

administrador. A Distrivídeo é um usuário desse sistema e quando necessita, por 

exemplo, de uma mudança, é necessário enviar uma solicitação e aguardar uma 

possível autorização/modificação por parte do administrador. 

 
 

Mesmo com o programa, são necessárias outras ferramentas como, por 

exemplo, o programa Excel para gerar alguns dados e relatórios. 

 
 
Quanto à existência de programas de relacionamento 

 

Quando indagado sobre programas de relacionamento ou fidelização a 

resposta foi positiva, e os programas são: 

 

 

1. Cartão fidelidade:  

 

Funcionamento: Cada filme locado pelo cliente é convertido em 1 (um) ponto, 

existe uma tabela de vantagens que tem os produtos específicos com sua 

determinada pontuação, cada brinde/ premiação para ser adquirido tem que 

ter acumulado os devidos pontos nas locações, são vários produtos que a 

empresa oferece como: camisas, canetas, canecas, outras locações, entre 

outros. 

 

2. Revistas:  

 

Funcionamento: para informações sobre produtos, com vários outros tipos de 

informações como lançamento de filmes, produtos, serviços, promoções, 

entre outros. 
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3. Serviços de tele-entrega em domicílio: 

 

Funcionamento: entrega e recolhimento de filmes em domicílio através de 

motocicletas e funcionários próprios.  

 

4. Quiosques de auto-atendimento: 

 

Funcionamento: quiosques para pesquisas de filmes e para assistir a trechos 

de filmes, bem como para várias outras consultas e até mesmo impressão de 

fotos.  

 

Quanto a parcerias com outras empresas, a resposta foi positiva, e o faz 

com algumas empresas como mostradas abaixo: 

 

1. Ibyte computadores e biscoitos Richester – parceira na confecção da sacola 

ecológica (levando a informação ao cliente sobre a importância da 

preservação do meio ambiente); 

2. Ideal Clube – associados com o ideal clube têm desconto em locações. 

3. Jornal Diário do Nordeste – desconto na locação de vídeos e DVD`s para 

assinantes do jornal. 

 

Sobre responsabilidade social: 

 

4. Escolinha São Vicente de Paulo – contribui para a escola (responsabilidade 

social); 

5. Estação da luz – apoio cultural, teatro, peças teatrais onde são revestidas as 

verbas para entidades carentes. 

 

De acordo com Kotler (1999), existem quatro tipos de programas de 

marketing de relacionamento, que podem ser facilmente criados por uma empresa, 

são eles: marketing de freqüência, marketing de clube, programas para cliente VIP e 

programas de reconhecimento de clientes. Já segundo Rapp e Collins (1994) 

existem seis modelos de programas de fidelização, que são: modelo de 



132 
 

recompensa, modelo educacional, modelo contratual, modelo de afinidade, modelo 

de serviço de valor agregado e modelo de aliança complementar.  

 

No caso da empresa, fazendo uma relação com aos programas referentes 

ao referencial teórico, a mesma trabalha da seguinte forma: 

 

1. O marketing de freqüência ou Assiduidade de Kotler (1999) que se 

equipara ao modelo de recompensa de Rapp e Collins (1994), com 

seu cartão fidelidade , premiando os clientes que utilizam os serviços 

em grande quantidade e determinada freqüência.  

2. Com o modelo educacional, com sua revista , que busca manter um 

ciclo de comunicação com o cliente, instruindo-o sobre uso de 

serviços, dentre outros e através da própria sacola ecológica  que 

busca educar/conscientizar o cliente quanto à questão ambiental. 

3. O modelo de Serviço de valor agregado, como, por exemplo, seu 

serviço de entrega e recolhimento em domicílio e seus quiosque s 

de auto-atendimento para consultas.  

4. O modelo de aliança complementar, onde a mesma através de 

alianças com empresas  não-concorrentes prestam serviços aos 

clientes. 

 

 

Quanto às áreas em que envolve o CRM na empresa 

 

Quando indagado sobre as áreas que o CRM envolve, foi respondido que 

o mesmo é utilizado em algumas áreas, porem faltam informações mais integradas 

para evitar problemas como, por exemplo, não cobrar a um cliente mensalista ou a 

um cliente especial como se cobra a um cliente eventual ou sem expressividade, ou 

por exemplo, no setor de ligações, para não ligar para o mesmo cliente três vezes no 

dia do seu aniversário por três pessoas diferentes ou então, até mesmo, não haver a 

ligação, como já ocorreu. 
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Quanto aos objetivos principais em relação à implem entação do CRM 

 

Em relação aos objetivos principais em relação à implantação de um CRM 

a resposta foi a satisfação e fidelização do cliente para uma manutenção do mesmo 

e conseqüentemente um aumento da lucratividade e a captação de mais clientes 

que utilizem os serviços, porém sem precisar sair de casa. 

 

A empresa necessitou melhorar e profissionalizar o relacionamento com o 

cliente, pois ocorreram alguns fatores contingenciais importantes, que foram: a 

chegada da Blockbuster; a massificação da internet, que proporcionou a facilidade 

de downloads e a proliferação das TV`s a cabo, que proporcionam um quantidade 

grande de filmes. 

 

Abaixo, mostram-se no quadro 10, as respostas consolidadas sobre essa 

parte da entrevista, com base no referencial teórico: 
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Consolidação das respostas sobre perguntas aprofundadas em relação ao CRM 
com base no referencial teórico. 

Pergunta Resposta Comentários 

Existência não há,  Percebe-se que  
de uma área ou   a empresa tem uma visão 
setor de marketing    restrita do marketing, como 
na empresa   propaganda, publicidade e  

    

comunicação. Há limitação para a 
empresa em relação a não utilização 
de outros assuntos que o marketing 
proporciona. 

Entendimento/  A princípio, a empresa não Essa resposta vai de encontro  com o  
compreensão do  sabia o significado da sigla que foi respondido na pesquisa  
CRM CRM, após uma breve tra-  nacional do Pappers and 
  dução, foi respondido Rogers Group.  
  que é ter as ferramentas deixando de lado a questão 
  para fidelizar e satisfa- da elevação de lucros e  
  zer o cliente com o intuito  a receita da empresa, e sim a manu- 
   de mantê-los tenção de seus clientes. 
Existência de um não há, Perguntado de forma mais  
programa formal   aberta sobre esse quesito, a  
de CRM, e    empresa, não tem, pois  
Por quê?   sempre foi crescendo e rea- 
    lizando ações de forma infor- 
    mal de acordo com a necessi- 
    dade imediatas da empresa. 
    Nunca houve discussão sobre  
    o assunto, dado que o mesmo  
    não era bem conhecido. 
O passo-a-passo Existe, porém não Origina-se por captação de infor- 
do processo de ge- bem desenhado ou mações em boa parte por 
renciamento do  definido. vendas diretas. 
relacionamento com   A partir disso, é feito um tra- 
o cliente.   balho de personalização 
    para com o cliente e a utili- 
    zação de serviços diferencia- 
    dos e ações isoladas de programas 

    
 de relacionamento. Porém não foi 
comentado sobre a questão da 
cultura organizacional. 

 

QUADRO 10 – Consolidação das respostas em aprofundamento. 

Fonte: O autor 
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Consolidação das respostas sobre perguntas aprofundadas em relação ao CRM 

com base no referencial teórico. 

Pergunta Resposta Comentários 

Existência de um há sim, Embora não haja um  
responsável, especi-   programa formal, existe 
ficamente para a    uma pessoa responsá- 
Administração/    vel pela gestão do rela- 
controle/ acompanha-   cionamento com o cliente. 
mento do CRM   É feita por um dos sócios. 
na empresa.     
Visão da estratégia  Ferramenta necessária  A empresa mostra uma visão  
de CRM pela empresa. para a sobrevivência da  um pouco restrita, quando comen- 
Para que serve e  empresa, para satisfazer e ta sobre uma ferramenta para so- 
Por quê? fidelizar o cliente, porque brevivência da empresa e que ser- 
  sem ela a empresa não ve para satisfazer o cliente. 
  sobrevive. Não há a percepção e uma visão 
    em relação a importância de saber 
    quanto custa o atendimento de  
    determinado cliente para a em- 
    presa. 
Dificuldade para  há sim, De acordo com a entrevista, houve  
a implantação de   dificuldade pois não foi feito um 
CRM   programa formal e sim ações 
    isoladas, com isso não há ainda 
    informações na empresa sobre 
    a essência do CRM, além de uma  
    questão interna e política sobre  
    divergência de interesses pessoais. 
Consideração da  sim, A empresa embora não tenha  
estratégia de CRM   programa formal, trabalha de forma 
como fator chave para   a satisfazer e levar serviços perso- 
o diferencial competi-   nalizados e diferenciados para  
tivo da empresa.   seus clientes, e procura sempre  
    coletar (mesmo que na maioria  
    das vezes, internamente) in- 
    formações sobre seus clientes. 
    Segundo Bretzke (2000), a vantagem 
    competitiva estará nas informações 
    que cada organização tem de seu  
    cliente, e como a transformará 
    em insumos para a tomada de 
    decisão. 

QUADRO 10 – Consolidação das respostas em aprofundamento (cont.) 

Fonte: O autor 
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Consolidação das respostas sobre perguntas aprofundadas em relação ao CRM 

com base no referencial teórico. 

Pergunta Resposta Comentários 

Quanto à existência não há, Como o CRM na empresa é feito 
de integração de todos   de forma informal, não há essa inte- 
os sistemas com o CRM   gração.  
(automatização de    Segundo Peppers e Rogers (2001), 
vendas, gerência de    deve haver interação de todos os  
vendas, SAC, tele-   sistemas, de forma que não haja  
marketing, televendas,   espaço para o cliente ser negligen- 
entre outros)   ciado. 
Segundo estratégias sim, é feito. A empresa identifica através de in- 
do modelo one to one   formações constantes no sistema,  
do Peppers and Rogers   como: história e transações, receita  
Group: IDENTIFICAÇÃO   e lucratividade, reclamações (site ou 
    pesquisa), valor real, potencial e  
    estratégico, potencial de crescimento 
    e risco. Não havendo informações 
    como: canal de comunicação prefe- 
    rido e momento da vida. 
    Segundo a empresa, nem todos 
    os dados são utilizados, pois falta 
    um programa formal. 
    Segundo Peppers e Rogers (2001), 
    a identificação significa conhecer 
    a identidade do cliente, a forma de 
    contato preferida, todas as transa- 
    ções e interações realizadas com a  
    empresa, reclamações e providen- 
    cias tomadas. 
Segundo estratégias sim, é feito. É feito pelo processo de locação, ou 
do modelo one to one   seja, pelos produtos e serviços uti- 
de Peppers and Rogers   lizados. (algo mais presencial/ na loja). 
Group: DIFERENCIAÇÃO   Porém de acordo com Peppers e 
    Rogers (2001), o obejtivo da diferen- 
    ciação é identificar os clientes de  
    maior valor (CMV) e os de maior 
    potencial (CMP), para desenvolver  
    um relacionamento duradouro com 
    os clientes mais rentáveis.  

 

QUADRO 10 – Consolidação das respostas em aprofundamento (cont.) 

Fonte: O autor 
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Consolidação das respostas sobre perguntas aprofundadas em relação ao CRM 
com base no referencial teórico. 

Pergunta Resposta Comentários 

Segundo estratégias sim, é feito Qualquer pessoa aborda o cliente 
do modelo one to one tanto por iniciativa do  na loja, porém, quando o mesmo  
de Peppers and Rogers cliente quanto por inicia- tem preferência por outra pessoa,  
Group: INTERAÇÃO tiva da empresa. é encaminhado para o(a)  
    atendente solicitado(a). 
    A comunicação é feita por alguns  
    canais, porém não se sabe se o  
    cliente está recebendo a comunica- 
    ção pelo canal correto, como também 
    não se sabe se o mesmo permitiu 
    o uso daquele canal ou não. 
Segundo estratégias sim, é feito Sobre o banco de dados, existe um 
do modelo one to one porém, em parte, dado  banco de dados na empresa, porém,  
de Peppers and Rogers que não há como conhecer não é trabalhado de forma univer- 
Group: PERSONALIZA- todos os clientes das lojas. sal e em tempo real. Funcionários 
ÇÃO.   tem que, sempre que precisam, ligar 
    e buscar informações de clientes  
    em atendimento que possuem ca- 
    dastros em outra loja. 
    Existem dificuldades no tratamento 
    dos dados coletados devido ao  
    banco de dados atual não ser eficaz. 
Quanto à existência sim, existe. Programas de relacionamento como: 
de programas de rela-   Cartão fidelidade, revistas e parce- 
cionamento.   rias com empresas, como também 

   serviços de tele-entrega e quiosques. 
Quanto à áreas em  não é trabalhado em todas Aqui, como não há uma integra- 
que envolve o CRM as áreas. ção com todas as áreas, ocorre falhas 
na empresa.   do tipo: cliente especial ou mensa- 
    lista recebendo cobranças; ligações  
    no aniversário feitas mais de uma 
    vez por mais de um funcionário, etc. 
Quanto aos objetivos A satisfação e fidelização O interessante aqui, é que, para se 
principais em relação do cliente principalmente ter um aumento desse tipo de cliente, 
à implantação de um  para a manutenção dos  possuir um banco de dados eficiente  
programa de CRM mesmos e aumento de  e eficaz é fundamental, pois  
  sua base. trata-se de clientes que não vão às 
  lojas e é necessário um conhecimen- 
    mais aprofundado do cliente. 

QUADRO 10 – Consolidação das respostas em aprofundamento (cont.) 

Fonte: O autor 
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CONCLUSÕES 

 

Com base no que foi estudado e analisado, o primeiro objetivo do trabalho 

foi atendido quando se aplicou a pesquisa nacional do Peppers and Rogers Group 

na empresa em estudo para identificar qual a compreensão da empresa em relação 

ao CRM (mostrado na primeira parte da pesquisa sobre CRM, mencionado na 

página 117), no qual foi constatado que a empresa tem sim certo 

entendimento/compreensão sobre o CRM, embora o execute de forma informal, 

trabalhando com ações isoladas. Com isso mostra-se que a empresa está no 

caminho certo, porém, deve-se ressaltar que a pesquisa foi realizada em 2003 e 

naquela época as empresas já pensavam em projetar seus planos para o trabalho 

formal com CRM nos próximos anos. 

 

Em relação ao segundo objetivo, o mesmo foi atendido quando se 

descobriu o real motivo da empresa em iniciar o trabalho com CRM, que foi a 

necessidade de manutenção de seus clientes , ou seja, devido aos fatores: 

chegada do concorrente Blockbuster, massificação da Internet e proliferação dos 

canais por assinatura, fizeram com que a empresa buscasse uma diferenciação 

competitiva frente aos seus concorrentes melhorando seu relacionamento com o 

cliente. E que de acordo com dados fornecidos pela empresa, do início das 

atividades da Blockbuster até aqui, houve sim uma manutenção da base de clientes 

devido ao trabalho feito com o CRM informal. 

 

Quanto ao terceiro objetivo, também foi atendido quando se descreveu as 

ações de CRM (apresentados na página 130), mostrando inclusive seus 

mecanismos e relacionando-os com os programas de fidelização citados por alguns 

autores e apresentados no referencial teórico, (como Kotler no item 3.1.6 

mencionado na pagina 66 e Rapp e Collins no item 3.4.2 e mencionado na página 

89). 

 

E quanto à pergunta central do trabalho, sobre como a ferramenta de 

CRM contribui para a melhoria de competitividade da empresa Distrivídeo, conclui-se 
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que a empresa, como comentado acima, trabalha o CRM para, principalmente, 

manter seus clientes , pois alguns fatores, já comentados, ocorreram nos últimos 

anos. Isso fez com que sua base de clientes, não só se mantivesse como também 

aumentasse do início das atividades em CRM para cá, de acordo com informações 

do próprio sócio. 

 

A empresa, porém, nos dias atuais necessita de estratégias para obter 

mais lucros e rentabilidade, bem como ser mais competitiva em um mercado 

altamente dinâmico e o CRM formal pode contribuir ainda mais com isso. Para tanto, 

conhecer profundamente seus clientes, e trabalhá-los no intuito de ficarem 

satisfeitos e principalmente fidelizados é fundamental para a mesma se diferenciar 

mais ainda e se destacar nesse novo cenário ameaçador que a envolve. 

 

Pode-se considerar de acordo com o que foi observado, que a empresa já 

trabalha com certa diferenciação, bem parecida com o que Porter (mostrado no 

capítulo sobre estratégia, no item sobre Estratégia de diferenciação apresentado nas 

páginas 31 e 32) coloca ao falar sobre as estratégias genéricas de diferenciação, 

citando que a essência do posicionamento estratégico consiste em escolher 

atividades diferentes daquelas dos rivais. Em estratégia, ser diferente, focalizar uma 

escolha e demarcar uma posição única no mercado faz parte da excelência 

estratégica empresarial. 

 

Como já comentado, embora não seja trabalhado um programa formal de 

CRM na empresa, e é através do CRM informal que a empresa consegue trabalhar 

para com os clientes e conseguir fazer ações para sua diferenciação em relação à 

concorrência e conseqüentemente obter a manutenção de seus clientes, é 

fundamental que a empresa comece a trabalhar formalmente o CRM para eliminar 

algumas falhas identificadas no processo, e com isso executar novos e melhores 

negócios com o uso eficaz da ferramenta, não só para manter  seus clientes (como 

já vem fazendo), mas sim, obter maior lucro e rentabilidade  tornando-se mais 

competitiva ainda e mais preparada para os desafios que irão aparecer 

constantemente, pois, de acordo com a literatura, (comentado no item 3.2.2 
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apresentado na página 78) a tendência é de cada vez mais as empresas investirem 

nesse tipo de ferramenta, tanto empresas grandes como empresas de pequeno e 

médio porte. 

 
 

Outro ponto a ser comentado, é a questão da limitação em relação a TI - 

tecnologia da informação, dado que não há um programa de informática 

personalizado para e empresa, bem como a observância da falta de um banco de 

dados que trabalhe as informações de forma universal para que esse sistema seja 

alimentado com o máximo de dados possíveis e utilizado de forma integral e em 

tempo real, pois, trata-se de um instrumento de fundamental importância para o 

trabalho eficiente e eficaz do CRM, no intuito de não haver espaço para o cliente ser 

negligenciado. (como comentado no item 3.1.7 e apresentado na página 67).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quanto mais a empresa se aproxima de seus clientes e sabe de suas 

peculiaridades, mais fácil e individualizado se torna a troca de informação. Este é o 

verdadeiro CRM, a organização fazendo a troca de informações e gerando 

conhecimento, realizando o tratamento de cada cliente como um indivíduo, 

respeitando gostos e preferências. 

 

Como já comentado, a cada dia que passa mais e mais empresas estão 

seguindo esse caminho. Em um mercado cada vez mais disputado, cada instante 

perdido para implementar essa estratégia pode ser a diferença entre a sobrevivência 

e o fim do negócio.  

 

A empresa precisa definir sua estratégia de negócio e suas metas em 

relação ao relacionamento com o cliente, deve também fazer a comunicação para 

toda a organização a fim de saberem o que vai ser feito e como ganharão com isso, 

ou seja, trabalhar a questão da cultura organizacional, bem como acabar com as 

divergências de interesses e atuar homogeneamente pensando no futuro. 

 

Atualmente a empresa sabe calcular o custo de produtos e serviços, mas 

não sabe, por exemplo, o quanto custa atender cada cliente de forma individual. 

 

Outro ponto importante é que a satisfação e a fidelidade são indicadores 

indiretos, a empresa necessita mesmo, de acordo com as tendências, mensurar o 

relacionamento pela lucratividade individual, bem como pela participação do cliente 

e retenção dos clientes mais rentáveis. 

 

Em suma, ratifica-se que a empresa está no caminho certo, porém, com 

um investimento em um programa formal de CRM e uma mudança de cultura a 

levaria para um patamar ainda maior e conseqüentemente a faria mais competitiva, 

não só mantendo seus clientes, bem como também aumentando seus lucros e a 

receita da empresa. 
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A presente pesquisa abre caminho para futuros trabalhos, deixam-se 

como sugestões de trabalhos: 

 

1. Um novo estudo com base neste, utilizando um número maior de  

         empresas do mesmo setor ou até de outros setores; 

2. Um estudo comparativo sobre a utilização de CRM em relação à 

empresa pesquisada ou outra empresa, e uma empresa de porte 

multinacional. 

3. Um estudo quantitativo sobre o impacto do CRM na competitividade 

da empresa. 
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APÊNCICE 1 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS – GESTÃO ESTRATÉGIA E 
INSTRUMENTAL DE MARKETING. 

  
 
 

Roteiro de entrevista 
 
 

Entrevista será realizada com o sócio responsável pelo grupo, bem como por seu supervisor 

geral e pela pessoa responsável pelo sistema de informática da empresa. 

 

O objetivo da entrevista é buscar o máximo de informações possíveis para a compreensão 

do trabalho de CRM da empresa e dar suporte ao problema proposto. 

 

A mesma é dividia é três passos, que segue a explicação abaixo: 

 
 
Primeiro passo: Identificação e histórico da empresa 
 
 
Segundo passo: Identificação dos dirigentes da empresa 
 
 
Terceiro passo:  
 
 

1. Questionário sobre CRM com base na pesquisa da Peppers and Rogers Group de 
2003. – comparativo com a pesquisa nacional. 
 

 
2. Perguntas sobre o trabalho com a estratégia de CRM com base no referencial 

teórico. 
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APÊNCICE 2 
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS.  
QUESTIONÁRIO APLICADO NA EMPRESA DE LOCAÇÃO DE VÍDE OS E DVD`S DE 

FORTALEZA. 
  

PRIMEIRA ETAPA - IDENTIFICAÇÃO E HISTÓRICO DA EMPRE SA 
 

1. Razão Social: 

____________________________________________________________________________ 
 
2. Nome Fantasia:__________________________________ _____. 

3. Ano de Fundação da empresa:_____________________ _. 

4. Número de Funcionários:_________________________ _. 

5. Quais são as áreas/ setores que existem na organ ização? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

6. Quais os cargos existentes na empresa e como é a  hierarquia na empresa? Como é o 
organograma da empresa? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

7. Número de lojas (filiais) e área de atuação? 

____________________________________________________________________________ 
 

8. Quantos clientes a empresa tem hoje? 

____________________________________________________________________________ 

 

9. O que motivou a abertura da empresa? 

____________________________________________________________________________ 
 

10. Qual o faturamento anual da empresa? 

____________________________________________________________________________ 

 
11. Qual ou quais as principais mudanças ocorridas na empresa nos últimos 5 anos? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
12. A empresa já recebeu algum tipo de prêmio? 
(   )Sim  (   ) Não  Se sim, quais? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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13. A empresa possui parcerias com outras empresas?   
(   )sim  (   )não  se sim, quais as empresas e com o funciona? 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 
SEGUNDA ETAPA - IDENTIFICAÇÃO DO(S) DIRIGENTE(S) DA  EMPRESA 

 
 
 
1. Número de sócios: ____________________________. 
 
2. Nome(s), e escolaridade: 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3. Qual a função de cada sócio? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4. Participam de feiras ou convenções sobre o negóc io específico ou outros negócios de áreas 
afins?  
(   ) Sim  (   ) Não    
Por quê? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

TERCEIRA ETAPA 
 

1. QUESTIONÁRIO SOBRE CRM COM BASE NA PESQUISA NACI ONAL DO PEPPERS AND 
ROGERS GROUP DE 2003. 

 
 

1. Qual sua compreensão sobre o CRM (Gestão do Rela cionamento com o   
     Cliente)? 
 

a) Estratégia/filosofia  
b) Gerenciar o relacionamento com clientes  
c) Estreitar o relacionamento  
d) Fidelizar e aumentar a satisfação dos clientes  
e) Personalizar produtos e serviços individualmente  
f) É uma estratégia de aumento da rentabilidade e valor da base de clientes. 

Por quê? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
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2. Qual o objetivo principal para a empresa com a i mplantação do CRM? 
 

a) Satisfação dos clientes 
b) Crescimento da lucratividade 
c) Retenção de clientes e fidelidade 
d) Redução de custos 
e) Crescimento da fatia de mercado (market share). 

Por quê? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

3. Quais as fontes de captação de informações sobre  os clientes? 
 

a) Call Center 
b) Canais de venda 
c) Vendas diretas 
d) Eventos  
e) Comunicações por internet (e-mail e site) 

 
Por quê? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

4. Quais os tipos de informações que são armazenado s sobre os clientes? 
 

a) Informações sobre vendas 
b) Informações sobre relacionamento entre clientes 
c) Interações não transacionais entre empresa e cliente 

Por quê? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

5. Qual o indicador mais usado pela empresa para me nsurar o relacionamento  
     com o cliente? 
 

a) Satisfação dos clientes  
b) Receita total de vendas (lifetime Sales) 
c) Lucratividade por cliente  
d) Participação do cliente  
e) Retenção de clientes  

Por quê? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



153 
 

6. Qual a utilização para as informações coletadas com os clientes? 
 

a) Enviar informações sobre produtos e serviços específicos  
b) Personalizar interações humanas  
c) Escolher o canal correto para contatar cada cliente  
d) Personalizar alguns esforços de marketing e promoção individualmente  
e) Produzir ou entregar produtos/serviços personalizados para clientes individuais 

 
Por quê? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

2. PERGUNTAS SOBRE CRM COM BASE NO REFERENCIAL TEÓR ICO. (ANÁLISE MAIS 
APROFUNDADA). 

 
 
 

 
1. Existe uma área ou setor específico de marketing hoje na empresa? 

(   ) sim  (   ) não  Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2. Qual o seu entendimento/ compreensão sobre CRM? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

3. Existe um sistema formal de CRM na empresa hoje? 
(   ) sim  (   ) não  Por quê? 
 

4. Como se dá, passo-a-passo, o processo de Gerenciamento do relacionamento com o cliente 
na empresa? Como você descreve esse processo na sua empresa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

5. Há na empresa uma pessoa responsável especificamente para controle/acompanhamento do 
CRM? 
(   ) sim  (   ) não  Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

6. Como é visto a estratégia de CRM pela empresa? Para que serve? Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. Houve dificuldade para a implantação do CRM na empresa?  
(   ) sim  (   ) não  Se sim, qual ou quais? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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8. A estratégia de CRM é considerada um fator chave para o diferencial competitivo da 
empresa? 
(   ) sim  (   ) não  Por quê? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
9. O CRM integra todos os sistemas? (automatização de vendas, gerência de vendas, 

automatização do marketing, SAC, telemarketing, televendas, ferramentas para informações 
gerenciais, Web e e-commerce, sistemas de ERP e Back offices). 
(   ) sim  (   ) não  Por quê? 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

10. Segundo estratégias one to onte de Peppers and Rogers Group: 
 
IDENTIFICAÇÃO : 
 
10.1. Os clientes são identificados?  
(   ) sim  (   ) não   De que forma? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________  
 
10.2. A empresa possui informações sobre os clientes? Como algumas das relacionadas 
abaixo?   

(   ) História e transações 
   (   ) Receita e lucratividade 
   (   ) Reclamações 
   (   ) Canal de comunicação preferido 
   (   ) Momento da vida 
   (   ) Valor real, potencial e estratégico 
   (   ) Potencial de crescimento 
   (   ) Risco 
 
DIFERENCIAÇÃO : 
 
10.3. Os clientes são diferenciados?  

(   ) sim  (   ) não  Se sim, de que forma? 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
10.4. A empresa consegue saber quais as novas necessidades que o cliente almeja? 

(   ) sim  (   ) não 
 

 
INTEGRAÇÃO: 
 
10.5. A empresa interage com o cliente? 

(   )sim  (   ) não  
 

Se sim, de que forma? 
(   ) Por iniciativa do próprio cliente. 
(   ) Por iniciativa da empresa. 
(   ) Das duas formas 
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10.6. Quanto à abordagem ao cliente na loja, é feita por qualquer funcionário, ou por 
funcionário treinado e capacitado a recebê-lo? Por quê? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
10.7. Quando a comunicação é feita pela empresa, que tipo de canal é utilizado? 

(   ) e-mail 
(   ) mala direta 
(   ) Telefonemas 
(   ) Telegramas 
(   ) Fax 
(   ) Outros 

 
10.8. Você acredita que os clientes estão recebendo a comunicação pelos meios preferidos 

dos mesmos? 
(   ) Sim (   ) Não Por quê? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
10.9. Você solicita permissão ao cliente para utilizar determinado canal de comunicação? 

(   ) sim (   ) Não Por quê? 
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
PERSONALIZAÇÃO: 
 
10.10. A empresa hoje consegue atender as necessidades de cada cliente e o que desejam? 

(   ) sim  (   ) não  Por quê? 
 
10.11. Existem produtos/ serviços personalizados?  

(   )sim  (   ) não  Por quê? 
 
10.12. Existe um banco de dados na empresa? 

(   ) sim  (   ) não 
 
Se sim, que tipos de dados são armazenados? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
10.13. Existe alguma dificuldade no tratamento dos dados coletados?  

(   )sim  (   ) não  Se sim, qual ou quais? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

11. A empresa possui programas de relacionamentos ou fidelização? 
(  ) sim  (   ) não  se sim, quais e como funcionam? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

12. O CRM em sua empresa envolve quais áreas? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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13. Quais os seus objetivos principais com a implementação do CRM? Por quê? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


