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RESUMO 

 

 Este trabalho objetiva analisar as novas possibilidades de intervenção comercial de baixo 

custo e amplo espectro por parte de um empreendedor do ramo de representação comercial. 

Para tanto neste estudo consoante a preocupação de um empreendedor com aspectos de 

fidelização pesquisou-se, por um lado, aspectos do comportamento do consumidor frente a 

novas opções de relacionamento comercial por outro como se efetiva a atividade de 

representação comercial e qual a sua perspectiva em uma nova possibilidade tecnológica. 

Inicialmente, apresenta-se o comportamento do consumidor em seus conceitos, 

características, principais tipos, modelos e processo de fidelização de clientes.  Segue-se com 

uma abordagem sobre as estruturas, objetivos da intermediação comercial a partir da 

caracterização da segmentação de mercado, focando na segmentação geográfica. Para isso, é 

imprescindível analisar os principais procedimentos realizados na prática do E-commerce. Na 

sessão seguinte, tem-se o estudo de caso em si por meio da apresentação da empresa em 

análise, Metalshoes Representações LTDA, seguindo-se da exposição de suas representadas e 

da análise da entrevista realizada. Constata-se que o E-commerce é uma possibilidade 

renovada da representação comercial, desde que a empresa conhece o público alvo a ser 

atingido, bem como que o representante comercial ter o conhecimento necessário sobre as 

práticas e políticas utilizadas pela empresa e seus produtos. 

 

Palavras-chave: Representação comercial. Vendas. E-commerce.   
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ABSTRACT 

 

 
This study aims to explore to analyze the new commercial opportunities for 

intervention low cost and broad spectrum by an entrepreneur that branch. Therefore according 

to this study concerns an entrepreneur with aspects of loyalty was investigated, on the one 

hand, aspects of consumer behavior in the face of new options for other business relationship 

as effective activity of commercial representation and what their perspective a new 

technological possibility. Initially, we present the consumer behavior in its concepts, 

characteristics, main types, models and process customer loyalty. Follow up with an approach 

on the structures, goals brokerage business from the characterization of market segmentation, 

focusing on geographic segmentation. For this it is essential to analyze the major procedures 

performed in the practice of E-commerce. In the next session, we have the case study itself by 

presenting the company in question, Metalshoes Representations LTDA, followed by the 

exposure of its principals and the analysis of the interview. It appears that E-commerce is a 

possibility of renewed commercial representation, since the company knows the audience to 

be reached, as well as the trade representative have the necessary knowledge about the 

practices and policies used by the company and its products. 

 

Keywords: Commercial representation. Sales. E-commerce. 
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 CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO  

 

Até meados do século XX, a população não fazia ideia da dimensão em que as pessoas 

viveriam nos dias de hoje e como se tornaria mais fácil nossa comunicação e forma de ter 

acesso a informações, produtos e serviços. Este ponto inicial deu-se através de um longo 

processo evolucionista no hábito cotidiano com o surgimento da internet. Além de tornar mais 

ágil e eficiente a forma com que as pessoas se comunicam, procuram por informações e 

adquirem conhecimentos, a internet proporcionou um novo canal de comercialização que foi 

classificado mundialmente como E-Commerce. 

Ao se traduzir o E-Commerce para a língua portuguesa, pode-se afirmar que o mesmo 

é compreendido como comércio eletrônico, descrito como uma troca de informações, 

produtos ou serviços através da forma eletrônica, onde não há nem pessoas e nem produtos 

fisicamente dispostos e sim apenas imagens e descrições do que possivelmente se poderá 

adquirir em um segundo passo. Desta forma, o acesso a estas informações, produtos e serviços 

se torna extremamente rápida e fácil, quebrando antigas barreiras como distância, por 

exemplo. 

O mundo da era digital se tornou um mundo definitivamente globalizado, onde se é 

possível comprar um tecido chinês estando na Argentina ou então vender um sapato italiano 

para um consumidor residente no Chile, tudo iniciado através de uma rede de tecnologia que 

os interliga de varias formas propiciando este novo tipo de comércio. 

Os comerciantes e empresários começam a se inserir neste novo desafio para se 

manterem ativos no mercado, mas principalmente para poder chegar de forma mais rápida e 

eficiente ao cliente com um custo sensivelmente menor. Segundo Felipini (2005) o 

faturamento dos últimos quatro anos no que se trata de E-Commerce, cresceu 319% aliado ao 

crescimento constante da base de internautas, que somente no Brasil já atinge a casa dos 20 

milhões de usuários ativos, mostrando que quem está apostando neste tipo de negócio está no 

caminho certo. 

A pergunta que se busca responder ao final desta pesquisa é: O E-commerce é uma 

possibilidade renovada da representação comercial? 
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Nesta pesquisa o objetivo geral é explorar a aceitação de novas possibilidades de 

intervenção comercial de baixo custo e amplo espectro por parte de um empreendedor do 

ramos da representação comercial. Para tanto neste estudo consoante a preocupação de um 

empreendedor com aspectos de fidelização de clientes, pesquisou-se, por um lado, aspectos do 

comportamento do consumidor frente a novas opções de relacionamento comercial por outro 

como se efetiva a atividade de representação comercial e qual a sua perspectiva em uma nova 

possibilidade tecnológica. 

Justifica-se o estudo pela a preservação de uma modalidade comercial no caso a 

representação comercial. 

O estudo fundamenta-se em uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso 

construído a partir da observação da possibilidade de uma empresa de representação 

comercial ser uma possibilidade renovada de E-commerce.  

Ao término desta introdução em que o trabalho foi apresentado, justificando, expondo-

se seu objetivo geral, metodologia e estrutura da pesquisa, tem-se o primeiro capítulo de 

referencial teórico.  

A primeira sessão teórica apresenta o comportamento do consumidor em seus 

conceitos, características, principais tipos, modelos e processo de fidelização de clientes.  

Segue-se com uma abordagem sobre as estruturas, objetivos da intermediação 

comercial a partir da caracterização da segmentação de mercado, focando na segmentação 

geográfica. Para isso, é imprescindível analisar os principais procedimentos realizados na 

prática do E-commerce.  

Na sessão seguinte, tem-se o estudo de caso em si por meio da apresentação da 

empresa em análise, Metalshoes Representações LTDA, seguindo-se da exposição de suas 

representadas e da análise da entrevista realizada.  

Encerra-se o estudo expondo o alcance da proposta inicial, suas limitações, achados e 

sugestões de melhorias para estudos futuros, a fim de que este possa ser aperfeiçoado em 

outras vertentes de análise complementares a esta ora conferida.  
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CAPÍTULO 2 - COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Atualmente, com tanta concorrência no mercado para encantar o cliente, é cada vez 

mais relevante para conhecimento principalmente para as empresas o conhecimentos sobre os 

aspectos que estão envolvidos no ato da compra. 

É evidente que dentro de cada sujeito, seja ele criança, jovem, adulto ou idoso, há toda 

uma esfera cultural para tentar torná-lo em um consumidor, pronto pra adquirir um 

determinado produto, em outras palavras, em cada loja, centro comercial, padarias, 

mercadinhos, existe algum produto que irá atrair a atenção do consumidor. É claro que nesse 

contexto também são levados em consideração o grupo social a que pertence, o seu modo de 

ver a necessidades de cada item de desejo. 

De acordo com a percepção de Karsaklian (2000) nota-se, no entanto, que se 

apresentando de modo formal ou não, o cuidado com o consumo, a comprovação e o fato de 

haver dentro de cada sujeito um consumidor, tem feito surgir uma discussão como deve ser 

tratado os seus comportamentos, os quais andam juntos com diversos fatores na maioria das 

vezes considerados determinantes para concretização do consumo. 

Diante desse contexto, surge o seguinte questionamento: o que vem a ser de fato um 

consumidor? Na percepção de Karsaklian (2000, p. 11) “ser consumidor é ser humano. Ser 

consumidor é alimentar-se, vestir-se, divertir-se... é viver”. 

Analisando um outro ponto de vista, percebe-se que “cada consumidor reage de forma 

diferente sob estímulos iguais, e isso ocorre porque cada um possuiu uma „caixa preta‟ 

diferente" (COBRA, 1997, p. 59). Nesta referência, o autor considera, pressurosamente, 

“caixa preta” o leque das percepções, necessidades, anseios, desejos que cada um deles possui 

de forma individualizada, precisando seres tratados de forma única, haja vista que seu perfil é 

totalmente distinto e somente através disto a empresa conseguirá saber como identificá-lo, 

conquistá-lo e retê-lo 

Com base no exposto, nota-se que se os consumidores, ou mais precisamente, os 

sujeitos apresentam características distintas em relação a outros, que precisam de alimentos, 

roupas e até mesmo de um momento de diversão, são essas particularidades que vão 

estabelecer suas decisões de compras, assim como modo de agir em relação aos demais no 

que diz respeito ao ato de comprar. 
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Complementando o tema Vieira (2004, p. 3) menciona que “mais do que nunca, 

compreender o consumidor é reconhecida como uma necessidade vital não apenas para as 

empresas, mas para toda a organização que se assuma como orientada para o mercado”. 

Verifica-se assim que os fatores que podem ser associados ao comportamento ligado 

ao consumo caminham em volta dos atos dos consumidores, fazendo com que isso se torne 

fundamental para a procura de seu entendimento. 

Assim, o campo que envolve o comportamento do consumidor, durante a década de 

1960, passa a surgir logo na sua fase inicial, apresentando-se como um campo de pesquisa, 

cujo ano mais preciso foi 1968, influenciado principalmente pelos escritores Engel, Blackwell 

e Miniard que tinham como intuito identificar as variantes que circundam o consumidor 

(COBRA, 1997). 

Pode-se dizer que por mais que seja procurar entender o comportamento do 

consumidor, segundo Karsaklian (2000) é complicado compreender quais os motivos e ações 

que esse sujeito vai ter no que se refere aos fatos que cheguem a acontecer durante sua vida. 

No entanto, em uma outra ótica, é destacado por Kotlher e Armstrong (2004) que 

existem diversos fatores que podem fazer com que o consumidor seja influenciado tanto na 

sua decisão quanto no comportamento do consumidor, dentre eles os fatores ligados ao 

motivacional, a personalidade e a percepção de cada sujeito, como explicado no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

MOTIVAÇÃO Os consumidores podem ser influenciados por necessidades, que são 

divididas em fisiológicas (fome, sede, desconforto) e psicológicas 

(reconhecimento, autoestima, relacionamento), mas muitas vezes estas 

necessidades não serão fortes o bastante para motivar a pessoa a agir num 

dado momento, ou seja, a pessoa às vezes necessita de um motivo maior para 

buscar sua satisfação. 

PERSONALIDADE É a personalidade de cada pessoa que vai determinar o seu comportamento 

no ato da compra, pois se refere a características psicológicas que conduzem 

uma resposta relativamente consistente no ambiente onde a pessoa está 

inserida. Destaca, ainda, o autor, que o conhecimento da personalidade pode 

ser muito útil para analisar o comportamento do consumidor quanto a uma 

marca ou um produto.  

PERCEPÇÃO Considerada como processo pelo qual as pessoas selecionam, organizam e 

interpretam informações para formar uma imagem significativa do mundo. 

Fonte: Kother e Armstrong (2004, p.89).  
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Assim sendo, o consumidor fica de fato, dependendo das suas características com 

maior ou menor grau, preparado para agir, influenciado por esses fatores, os quais vão 

conduzi-lo ao produto e fazer com que decida por um ou por outro objeto. 

Os consumidores, por meios desses fatores responsáveis por influenciá-los, fazem com 

que aprendam e diferenciem, de modo que saibam realmente escolher qual a melhor opção de 

compra a ser tomada. Dessa forma, seu comportamento passa a se apresentar um pouco mais 

previsível para aqueles que desejam desvendar seus comportamentos. 

Segundo Karsoklien (2004), existe também outro fator por influenciar o 

comportamento do consumidor no momento da compra que é o situacional. Na percepção 

desse autor, um ambiente cercado de coisas agradáveis e confortáveis, em certos momentos 

pode ser decisivo na hora da compra, haja vista que na maioria dos casos, os consumidores 

decidem suas compras com os produtos ainda na prateleira.  

Um outro fator também é destacado pelo autor supracitado como situacionais é a 

comunicação. Isso porque uma análise diferenciada dos meios de comunicação pode fazer 

com que o consumidor deseje algo que não era do seu interesse. Dessa forma, as empresas 

agem de forma significativa no comportamento do consumidor como uma estratégia 

direcionada para estes. 

Existem ainda outras variantes consideradas de grande relevância no comportamento 

dos consumidores no momento da compra que são as classes sociais, os níveis sociais, a 

cultura e o comportamento econômico. 

 

2.1 Tipos de clientes 

 

O cliente é tido como peça fundamental para as organizações e para que haja sua 

conquista é necessário, além de outros aspectos, o conhecimento e a aplicação de ações de um 

atendimento de qualidade. Porém, antes de entrar neste assunto, será analisada a importância 

do cliente, como se da sua satisfação e consequentemente sua fidelização. 

De acordo com Heskett, Sasser Jr. e Hart (1994), entende-se por cliente qualquer 

pessoa ou órgão que se sirva do serviço como usuário e consumidor. Ou seja, o cliente pode 

ser uma pessoa física ou jurídica que adquire um bem ou serviço para sua utilização ou de 

terceiros.  
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O fato é que os clientes, com tantas ofertas de mercado cada vez mais avaliam aquelas 

que mais lhe proporcionam maior valor, ou seja, aquelas que estes conseguem perceber os 

benefícios alcançados são maiores que os custos despendidos por ocasião da compra. Em 

complemento a esta análise, Kottler (2000, p. 56) afirma que:  

 

Valor entregue ao cliente e a diferença entre o valor total para o cliente e o custo 

total para o cliente. O valor total para o cliente é o conjunto de benefícios que os 

clientes esperam de um determinado produtos ou serviço. O custo total para cliente é 

o conjunto de custos em que os consumidores esperam incorrer para avaliar obter 

utilizar e descartar um produto ou serviço. 

 

Bogmann (2002) afirma que existem quatro tipos de clientes, que são o cliente 

externo, cliente pessoas, cliente da concorrência e o cliente interno. 

O cliente externo é aquele que não faz parte da organização, ele apenas compra 

produtos ou serviços sem ter participação na produção e realização destes. As empresas 

devem conhecê-lo bem o atraindo e aumentando a sua fidelidade. 

O cliente pessoal e aquele que influencia no desempenho do trabalho dos funcionários 

da organização ajudando nas necessidades sociais e emocionais destes. São aqueles que 

esperam algo, seja um produto ou serviço ou até um atendimento. 

O cliente da concorrência é o cliente externo que adquire produtos ou serviços da 

concorrência onde a soma destes dois tipos dá a massa de clientes ativos que formam o 

mercado atual. 

E, por último, o cliente interno que é aquele que presta serviço para a empresa, 

buscando satisfazer expectativa do cliente filial. Este tipo de cliente é a peça principal para a 

oferta de serviço de qualidade. Ainda conforme Bogmann (2002 p. 39), "o cliente interno é a 

pessoa que trabalha em nossa empresa e influencia o processo produtivo e de fornecimento de 

serviços".  

O conhecimento do conceito de cliente interno pela empresa, pode garantir um clima 

organizacional melhor, aumentando a produtividade, proporcionando a união de equipes, 

buscando a maior satisfação do cliente externo e ate mesmo atraindo os clientes da 

concorrência. 

Assim, a empresa, dentro de suas possibilidades, precisa investir em processos de 

treinamento de pessoal, para que o funcionário possa atuar de maneira realmente profissional. 
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Deste modo, todos os funcionários devem conhecer o serviço a ser prestado, transmitindo 

segurança ao cliente externo e evitando que o serviço perca consistência. 

Este cliente, na maioria das vezes, exige rapidez nas informações do produto ou 

serviço, de modo que sejam passadas de formas clara e com atenção, busca respostas para 

suas dúvidas, facilidade nos contatos, conveniência e respeito nestes contatos, preço 

competitivo e confiança nas promessas ofertadas Segundo Stone et al. (2002, p 26), para 

cumprir as exigências dos clientes é necessário 

 

Fabricação, operações e distribuição de bom nível: pessoal recrutado treinado e 

motivado da maneira adequada; processos de administração de reclamações, 

consultas, boas-vindas e vendas além ele sistemas de medição adequados e; boa 

tecnologia da informação de forma que a empresa possa reconhecer seus clientes e 

lhes proporcionar ofertas informações e orientações relevantes. 

 

Portanto, as empresas devem buscar analisar as exigências dos seus clientes, 

transformando-as em práticas básicas de negocio e, assim, proporcionando-os maior 

satisfação. Este é um ponto importante a ser observado, tendo em vista que, ainda hoje, muitas 

empresas o deixa de considerar 

No que diz respeito à conquista de clientes a organização deve realizar algumas 

atividades, que para Boone e Kurtz (1995, p 05) incluem: 

 

Identificar as necessidades dos clientes; projetar mercadorias e serviços que 

satisfaçam essas necessidades; informar os compradores em perspectivas sobre 

mercadorias e serviços; fazer com que as mercadorias ou serviços estejam 

disponíveis onde e quando os clientes desejarem adquiri-los; atribuir preços à 

mercadoria e serviços que reflitam os custos sejam competitivos e estejam de acordo 

com o poder aquisitivo dos clientes e; proporcionar o serviço e o acompanhamento 

necessárias para assegurar ao cliente satisfação após a compra 

 

Como se sabe, da conquista pode surgir a fidelização. Para que esta última ocorra, é 

necessário que os clientes estejam satisfeitos.  

Ao tentar implantar um tipo específico de um serviço destinado à satisfação das 

necessidades, desejos e anseios dos clientes, é fundamental total e absoluto comprometimento 

de toda a organização, desde os mais simples colaboradores até mesmo a alta gestão, 

desenvolvendo um planejamento estratégico voltado a este fim.  
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Para se obter realmente sucesso no atendimento ao cliente, a busca da excelência no 

atendimento deve-se tornar uma obsessão eterna. É preciso que todas as pessoas na 

organização concentrem suas energias e seu entusiasmo em não apenas acertar, mas 

também melhorar. O atendimento ao cliente, consequentemente, torna-se um tema 

predominante por toda a empresa, constantemente debatido, revisado, desafiado e o 

seu êxito sempre comemorado (FREEMATLE, 1999, p. 65).  

 

Desse modo, verifica-se que é fundamental priorizar o atendimento ao consumidor, 

tratando-o como verdadeiro “rei”, adotando uma relação de confiança e transparência, a fim 

de desenvolver um compromisso, com a gestão da empresa estando comprometida com a 

satisfação das necessidades, desejos e anseios de seus clientes.  

O atendimento ao cliente deve ser considerado como um verdadeiro diferencial 

competitivo para as empresas, haja vista ser uma possibilidade delas conquistarem e 

fidelizarem consumidores por meio de uma prestação de serviços que prime pela qualidade. 

Concordando com o tema, Santiago (2006, p. 16) afirma que: 

 

O atendimento ao cliente nada mais é do que percepção, ou seja, a capacidade de 

relacionar produtos ou serviços com o consumidor ou usuário. É importante que o 

público-alvo seja bem conhecido antes de investir seu dinheiro em divulgação, 

lembramos ainda que além da divulgação existem outras formas de se utilizar o 

marketing de maneira favorável, algumas dicas: um ótimo atendimento telefônico, 

uma recepção ágil e interessada em ajudar o cliente, uniformes e informativos. Tudo 

isso também é marketing e se torna um diferencial de empresa para empresa.  

 

Nesse caso, é fundamental que haja o empenho da alta gestão com o atendimento ao 

consumidor devendo ser legítimo, troando-se palpável e sensível. Este acordo deve 

evidenciar-se na definição dos orçamentos e objetivos, na forma de falar, expressar-se e emitir 

comunicados internos e externos. É principal que se evidencie também nas disposições e 

atitudes tomadas pela gestão da empresa.  

Colaborando com o tema, Almeida (2001, p.59) menciona que “um incrível 

atendimento ao cliente só pode ser atingido com uma visão clara do que isso significa para a 

empresa em longo prazo e uma estratégia clara para atingi-la”. A visão de uma empresa, ainda 

que seja um ideal para os próximos cinco ou dez anos, não deve ser considerada como 

utópica.  

O principal elemento de uma visão é que a empresa pode fazer avanços importantes no 

sentido de atingi-la. É um ideal, pois existe algo há mais a ser adquirido, a ser buscado, uma 

vontade que impulsiona as pessoas a alcançarem novos objetivos e metas, tomando-se o 
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cuidado de não ter uma piora no atendimento. Mas, nitidamente determinadas e mensuráveis 

devem ser definidas para atingir um espantoso atendimento ao cliente. 

Almeida (2001, p.59) afirma que as metas específicas de uma organização tendem a 

ser alteradas de um grupo de clientes para outro, conforme o posicionamento da empresa, bem 

como os desejos, anseios e necessidades dos consumidores. Por exemplo, no caso de um 

hotel, o atendimento prestado aos “quartos executivos” mais caros e requintados, por 

definição, será de condição mais elevada do que o ofertado aos quartos padrões. 

A organização deve, portanto, ao implantar uma visão taticamente voltada ao 

atendimento ao cliente, definir sobre sua filosofia de serviço a ser prestado. Para isso, é 

primordial que a empresa desenvolva uma cultura organizacional voltada ao atendimento ao 

consumidor, buscando a excelência e máxima satisfação.  

Na opinião de Almeida (2001, p. 61), o “valor de um incrível atendimento ao cliente 

deve ser profundamente embutido na cultura da organização e nas crenças pessoais de cada 

pessoa que trabalha nela”. 

Com essa cultura, na visão de Almeida (2001, p.61), o atendimento ao cliente torna-se 

“o centro para desenvolver uma base de clientes e um mercado para a empresa, um foco de 

desempenho da gerência, bem como de treinamento e comunicação, e o alvo de atenção diária 

de maior parte do pessoal da empresa – do executivo-chefe à frente de atendimento”. Por 

conseguinte, nenhuma decisão é adotada sem explorar seu impacto consumidor final e no 

serviço prestado. Complementando essa análise, Almeida (2001, p.62) destaca que:  

 

O comprometimento dos gerentes com o processo de melhoria da qualidade é 

essencial e deve ficar patente para todos os funcionários. Ações transparentes vindas 

dos gerentes da empresa dão uma mensagem inconfundível à organização sobre o 

que é importante e onde estão as prioridades gerenciais. Em um número excessivo 

de empresas, a responsabilidade gerencial é implícita em vez de explicita. A 

melhoria da qualidade é simplesmente importante demais para que a 

responsabilidade em relação à sua implementação seja apenas implícita. 

 

Se toda a empresa pensar desse jeito, o que vai acontecer é o seguinte: a empresa toda 

começa a “viver” o atendimento ao cliente. Colaboradores e gestores vão estar firmemente 

cientes dele.  

 

 

 



20 

 

2.1.1 Modelos de comportamento do consumidor 

 

É do conhecimento de várias pessoas, estudiosos e pesquisadores que no mercado de 

consumo podem ser identificados várias categorias de consumidores, com os mais diversos 

comportamentos adotados no momento. 

No atual mercado globalizado, são encontrados consumidores que acham “tudo 

perfeito”, outros um pouco mais detalhistas, alheios e outros bastante exigentes, que no ato da 

compra querem saber de todos os detalhes, para que depois da concretização da compra não 

venha lhe causar algum tipo de dano. Diante dessa realidade, são destacados por Gama (2002) 

cinco modelos de consumidores, bem como o comportamento frente aos seus direitos como 

consumidor no atual mercado. 

De acordo com o autor supracitado os modelos de consumidores são alienados, 

tolerantes, responsáveis pacíficos, responsáveis exigentes e os renitentes, como mostra no 

quadro 2. 

 

Quadro 2 - Modelo e comportamento dos consumidores 

MODELO E COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES 

Alienados 

Estes são as maiores partes dos consumidores, a grande massa da população, aqueles 

que aceitam tudo o que acontece nas relações de consumo, e geralmente acreditam 

que tudo que acontece é por sorte ou azar do destino e até envolvem os deuses em 

seus problemas, deixando de se aperceberem as obrigações dos fornecedores. Estes 

consumidores são considerados como “burros mansos” no mercado. E ainda, segundo 

o autor, é a maioria esmagadora de consumidores e a parte mais pobre da população. 

Tolerantes 

Estes são os grupos dos consumidores que têm conhecimento de seus direitos no 

mercado de consumo, mas se desvalorizam perante as dificuldades, e acham que não 

adianta reclamar. Então se conformam com as desconsiderações e até as lesões que 

sofrem no mercado de consumo.  

Responsáve

is Pacíficos 

Neste grupo, encontram-se aqueles consumidores que têm conhecimento de seus 

direitos, mas que, por motivos de relações familiares, sentimentais ou sociais e até 

mesmo por falta de tempo, não vão atrás de seus direitos. Fazem parte, também, neste 

grupo, os consumidores que acham que fazer reclamações é perda de tempo e de 

dinheiro.  

Responsáve

is Exigentes 

Grupo dos consumidores que têm plena noção de seus direitos e procuram fazer 

prevalecê-los, sem criar atrito com seus fornecedores. São aqueles que querem ser 

respeitados, reclamam, e não aceitam qualquer desculpa, pois têm consciência de seus 

direitos.  

Renitentes 

São os consumidores que buscam a valorização da dignidade de pessoa humana no 

mercado de consumo. Têm consciência de seus direitos e reagem contra os danos que 

sofrem, e ainda dão real valor ao seu dinheiro. Segundo o autor, um só consumidor 

renitente, extravasando ódio, pode destruir a imagem de uma empresa ou de um 

produto, através da mídia.  

Fonte: Gama (2002, p.89-90).  
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De acordo com o exposto no quadro 2, pode-se constatar que existem diversos 

modelos de consumidores no mercado. Porém, nota-se que muitos deles ainda não têm de fato 

consciência do que verdadeiramente venha ser consumidor, em outras palavras, não sabem 

reconhecer seus direitos, deixando que sejam vistos somente como clientes, usuários, etc. 

 

2.2 Fidelização de clientes 

 

Para muitos teóricos, fidelidade é uma palavra antiquada que tem sido 

tradicionalmente empregada para descrever lealdade e devoção entusiástica a um país, causa 

ou indivíduo. O objetivo de uma organização está em alcançar o encantamento do cliente e, 

consequentemente, a fidelização. Quando o profissional de marketing pratica um 

planejamento voltado aos fatores que geram a fidelização dos clientes, eles estão assumindo 

um compromisso a longo prazo com o sucesso.  

Ao analisar o contexto da fidelidade empresarial, Lovellock e Wright (2001 apud 

DÓCOLAS, 2012, on line) colocam que: 

 

Mais recentemente, em um contexto empresarial, tem sido usada para descrever a 

vontade de um cliente de continuar prestigiando uma empresa durante um período 

prolongado de tempo, comprando e utilizando seus bens e serviços em uma base 

repetida e preferivelmente exclusiva, e recomendando voluntariamente os produtos 

da empresa a amigos e colegas. 

 

Após o sucesso das primeiras compras do cliente da marca ou do produto isso não 

representa, necessariamente, que ele sempre voltará, pois, conforme Stone et al. (2002, p. 39) 

“(...) lealdade é um sentimento que se desenvolve com o tempo”. 

Com qualquer deslize por parte da empresa, o cliente ficará insatisfeito, divulgando 

negativamente a mesma e procurando a concorrência.  

O trabalho insatisfeito, divulgando negativamente a mesma e desenvolvidas estratégias 

para anunciar novos produtos ou serviços; a relação com o cliente deve ser saudável e 

atraente; devem existir recompensas aos clientes constantes e, principalmente, conhecer a 

fundo o seu cliente-alvo. 

Todo produto ou serviço é avaliado após o consumo pelo cliente; nesta avaliação, são 

verificadas características como: atendimento, personalização, qualidade, valor agregado e se 

o produto tem os atributos necessários para se satisfazerem.  
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Esta satisfação deve ser trabalhada pela empresa de forma a encantar completamente o 

cliente; este encantamento gera resultados satisfatórios para ambos. Dessa forma, a empresa 

terá uma ótima impressão no mercado, uma relação duradoura com o cliente e, 

consequentemente, resultados lucrativos a médio e longo prazo. 

Uma organização pode se planejar em manter seus clientes antigos e atrair novos 

clientes, mas nem sempre é interessante ter custos a mais por conta de novos clientes, pois, 

mantendo os antigos, estes fazem o papel dessa divulgação, ou seja, fazem uma propaganda 

boca a boca do que já consumiram e esta experiência tem um poder de convencer aqueles que 

ainda não são clientes. 

De acordo com análise realizada por Lovellock apud Minciotti, Santolia e Kaspar 

(2011, on line), tem-se que “clientes altamente satisfeitos disseminam informações positivas 

e, na verdade, se tornam um anuncio ambulante e falante para uma empresa, o que reduz o 

custo para atrair novos consumidores”. 

A satisfação dos clientes é o objetivo primordial dentro de um planejamento de 

marketing. Existem a fidelização de clientes meramente satisfeitos e os clientes 

completamente satisfeitos ou encantados.  

O profissional de marketing deve saber quais clientes estão satisfeitos ou insatisfeitos 

para que possam orientar-se no formato de abordagem feita em relação aos mesmos, pois, 

desta forma, conseguirá melhorar o nível de satisfação para cada grupo de clientes.  

Conhecendo o nível de satisfação de cada cliente, será possível também, identificar os 

fatores que os levam a ficar satisfeitos ou encantados.  

Segundo Sheth e Sobel (2001, p. 256), “(...) basicamente, os clientes gostam de marcas 

que satisfazem bem suas necessidades e desejos. Se eles têm experiência positiva de uso, 

desejam buscar essa recompensa de novo”. 
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CAPÍTULO 3 -ESTRUTURAS, OBJETIVOS DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL 

  

Pode definir a atividade comercial, como o conversor de informações e conhecimentos 

em resultados financeiros. 

Esta negociação de produtos iniciou há muito tempo, com o sistema de trocas entre 

produtos excedentes. Posteriormente, com a criação da moeda, esta atividade evoluiu, 

surgindo o que conhecemos hoje por compra e venda.  

Desta negociação de compra e venda, surgiu a necessidade de intermediações 

comerciais.  

Devido ao foco desta pesquisa ter-se dedicado ao estudo do segmento dos escritórios 

de representação comercial ficam fora desta as diversas formas de venda direta a partir do 

fabricante e comércio varejista.  

 

3.1 Estruturação: segmentação de mercado 

 

Para quem de fato não conhece, a segmentar um mercado, a princípio pode ser uma 

tarefa fácil, contudo, na prática, isso é bem diferente e bem mais complicado do que parece, 

isso porque a empresa deve sempre ter no seu propósito a forma correta de atuar no mercado, 

principalmente em relação aos seus concorrentes e clientes. 

Antes de ser traçado uma linha de raciocínio do mercado em que se pretende atuar, 

faz-se necessário estabelecer uma definição do que realmente venha a ser esse mercado. 

Assim, de acordo com Ferreira (2012, p. 2) para conseguir vender seus produtos aos seus 

clientes, a empresa deve levar em consideração alguns quesitos básicos, a saber: 

 

1) Deve existir algum pessoa com necessidade que seja satisfeita com a compra do 

produto;  

2) A pessoa deve ter o poder aquisitivo para comprar o produto, e;  

3) Condições para efetuar a compra.  
 

Durante todo esse processo de segmentação, são feitos estudos no intuito de identificar 

os fatores que mais afetam os consumidores da área desejada na hora da decisão da compra, 
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que de acordo com Ferreira (2011, p. 2) os requisitos fundamentais para a segmentação são: 

“o seguimento deve ser identificável, mensurável, acessível, rentável e estável”.  

Engel, Blackwell e Miniard (2000) destacam também que, embora seja feita uma 

segmentação do mercado que se deseja trabalhar, uma empresa não consegue satisfazer os 

desejos de todos os consumidores, ou pelos menos, agindo da mesma forma. 

Segundo os autores, raramente um único composto de marketing se apresenta de 

forma adequada para todos os consumidores de um produto, pois seus desejos e 

comportamentos são distintos. Dessa forma, buscando suprir essa deficiência, as empresas 

estão procurando segmentar seus mercados, conhecendo sua clientela e assim atender melhor 

seus consumidores. Complementando o tema, Ferreira (2011, p. 2) explica que: 

 

As organizações segmentam seus mercados, escolhem um ou mais segmentos e 

desenvolvem produto sob medidas para esse segmento melhores que seus 

concorrentes, pois é uma estratégia mais eficiente num mundo competitivo onde 

vivemos. Mas antes de definir o composto que irá satisfazer as necessidades e 

desejos dos consumidores é preciso entendê-los. E este trabalho não é fácil, é o 

grande desafio para os profissionais de marketing.  

 

Assim, as empresas, antes que de fato concretizem a comercialização de suas 

mercadorias, deve-se conhecer de fato o que os consumidores estão desejando e qual a 

utilidade de determinado produto. No entanto, o mesmo produto não tem a mesma função ou 

utilidade para mais de um consumidor, por haver reis distinções entre as preferências. Dessa 

forma, para atender o maior número de consumidores, as empresas devem estar atentas aos 

desejos de cada cliente. 

Mas como de fato pode ser explicado o que venha ser segmentação de mercado? Na 

percepção de Churchill e Peter (2000, p. 23) “segmentação de mercado é dividir um mercado 

em grupos de compradores potenciais que tenham semelhantes necessidades e desejos, 

percepções de valores ou comportamentos de compra”. 

Ferreira (2011, p. 2) explica também que “os mercados se diferem de várias formas, 

quanto aos desejos, recursos, localidades, atitudes de compra e práticas de compra, enfim os 

mercados podem ser segmentados de várias maneiras”.  

Diante dessas considerações, fica evidente que a partir do momento em que uma 

empresa busca segmentar o seu mercado, fica mais fácil agradar e atender as necessidades dos 
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consumidores, haja vista que o composto de marketing será desenvolvido de acordo com as 

necessidades particulares do segmento que se deseja alcançar. 

No entanto, quando o cliente a ser atingido refere-se a grandes mercados 

consumidores com necessidades e desejos distintos, o trabalho fica bem mais complexo. Por 

esse motivo é que a segmentação do mercado tem como objetivo fazer com que se torne mais 

fácil para a empresa vender seus produtos, satisfazendo os desejos dos seus consumidores. 

Segundo Churchill e Peter (2000), a partir do trabalho desenvolvido com a 

segmentação, é possível que a empresa consiga bem mais vantagens, realizando melhores 

ações estratégicas frente aos seus concorrentes, buscando dedicar suas atenções a determinado 

público-alvo. 

Contudo, para alcançar tal objetivo, é preciso fazer uma estimativa do atual tamanho 

do mercado, identificar seus principais concorrentes, bem como o melhor potencial de 

desenvolvimento no mercado. Em seguida, Ferreira (2011, p. 3) menciona que: 

 

É preciso separar os consumidores em grupos, de tal forma que a necessidade 

genérica a ser atendida tenha matizes específicos, que são semelhantes para os que 

pertencem ao mesmo grupo e diferentes dos demais grupos. Esta divisão pode 

ocorrer segundo critérios geográficos, demográficos, psicográficos ou 

comportamentais. Os segmentos resultantes desta divisão devem ser avaliados 

segundo o tamanho, potencial de crescimento e atratividade, em relação aos 

objetivos e recursos da empresa.  

 

Assim, por fim, deve ser escolhido um ou mais segmento que se pretende trabalhar, ou 

seja, o mercado-alvo, sendo este o principal objetivo de estudo da empresa, as melhores 

estratégias e ações de marketing utilizadas para seus clientes e concorrentes. 

 

3.1.1 Tipos de Segmentação 

 

Através de suas preferências, localização do empreendimento, poder de compra dos 

consumidores e hábitos de aquisição semelhantes, a empresa pode identificar mais facilmente 

um segmento de mercado. 

Nesse sentido, observa-se que a segmentação de mercado, para que de fato possa 

oferecer o resultado desejado é necessário basear-se em alguns procedimentos que são: 
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levantamento, avaliação e definição do perfil do grupo. Dessa forma, Ferreira (2011, p. 6) cita 

os principais tipos de segmentação, a saber: 

 

Quadro 3 – Principais tipos de segmentação 

MODALIDADES CRITÉRIOS 

Geográfica 
Extensão do mercado potencial, concentração geográfica, transporte e 

acesso, polarização, bairros e ruas, tráfego, centros de compras 

Demográfica Idade, sexo, domicílio, família, ciclo de vida (jovem, adulto, idoso) 

Psicográfica ou 

Socioeconômica  
Classe de renda, instrução, ocupação, status, migração, mobilidade social 

Comportamental 
Frequência de compra, local de compra, lealdade a marcas, heavy & light 

users, curva ABC 

Fonte: Ferreira (2011, p. 6).  

 

No caso da segmentação geográfica, este divide um mercado global em grupos 

semelhantes, em que as empresas podem escolher em atuar em um ou mais mercados 

geográficos, sendo também levado em consideração as diferenças regionais e culturais. 

Ferreira (2011, p. 6) explica ainda que “as regiões geográficas podem ser usadas para 

segmentar mercados para esforços de marketing especializados”. A segmentação geográfica, 

normalmente é utilizada juntamente com outros segmentos do mercado. 

No caso da segmentação do mercado este incide na divisão do mercado em grupos 

distintos, tendo como fundamento as variantes demográficas. Essa segmentação é considerada 

o alicerce mais comum nos grupos de consumo, haja vista que os desejos e os anseios sofrem 

modificações de acordo com as variações demográficas, sendo esse mais fácil de ser avaliado. 

Ferreira (2011, p. 7) destaca ainda que “a maioria das empresas segmenta o mercado 

combinando duas ou mais variáveis demográficas, como por exemplo, sexo e idade”. Assim, 

o público-alvo atingido é maior e mais diversificado, não se limitando a um único grupo. 

A segmentação socioeconômica, ou como também é conhecida, segmentação 

psicográfica busca traçar o mercado a partir do perfil do consumidor, ou seja, do seu estilo de 

vida. Nesse trabalho busca-se analisar os grupos sociais, a personalidade de cada cliente, bem 

como suas ações e percepções com relação aos produtos que se pretende oferecer a essa 

clientela. 

Esse tipo de segmentação gera uma descrição bem mais vantajosa para alcançar o 

mercado-alvo, considerado o potencial para manter o empreendimento, que de acordo com 
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Ferreira (2011, p. 7) afirma que “essas bases de segmentação permitem que o profissional de 

marketing entenda verdadeiramente o funcionamento interno de consumidores potenciais 

antes de desenvolver um composto de marketing dirigido para eles”.  

O melhor ponta pé inicial para o sucesso de um empreendimento é a segmentação 

comportamental, pois são segmentos que levam em consideração o conhecimento, as ações 

dos consumidores, assim como a utilização para certo produto oferecido. Assim, de acordo 

com Ferreira (2011, p. 7) dentre as variantes desse segmento, podem ser destacados: 

“influência na compra, hábitos de compra, intenção de compra”. 

Na percepção de Kotler (2000, p. 90) Para que o segmento de mercado possa ser 

aplicado de forma viável e útil para todas as empresas, é preciso ser:  

 

mensurável (características como tamanho e poder de compra devem ser claras), 

substancial (grandes e rentáveis o suficiente para serem atendidos), acessível 

(podendo ser alcançado e servido de maneira isolada) e diferenciável (respondendo 

de maneira diferente a cada item do mix de marketing). 

 

O autor ainda menciona também que em uma seleção dos segmentos de mercado, as 

empresas devem levar em consideração dois fatores considerados essenciais, que são: 

“atratividade global do segmento e seus objetivos e recursos corporativos” (KOTLER, 2000, 

p. 93). É importante destacar também que: 

 

Os segmentos escolhidos devem ter características que os tornam atrativos, como 

tamanho, crescimento e economias de escala. Além disso, os segmentos devem estar 

alinhados com os recursos da organização (forças e fraquezas) e precisam estar 

dentro do planejamento estratégico adotado, contribuindo para a realização dos 

objetivos definidos (NEWSLETTER MERCOSUL, 2011, p. 2). 

 

Conforme os distintos segmentos do mercado, as empresas devem ter como base cinco 

principais modelos de seleção, que são: “concentração em um único segmento, especialização 

seletiva, especialização por produto, especialização por mercado e cobertura total do 

mercado”. Assim, ao ser selecionado mais de um segmento, o empreendedor deve levar em 

consideração as harmonias que elas podem juntas proporcionar, com relação aos gastos, 

lucros, tecnologia e desempenho. 
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De forma sucinta, os tipos de segmentação de mercado têm como principal função 

procurar identificar os grupos distintos da sua clientela dentro de um mesmo mercado, 

guiando nas melhores escolhas e posicionamento diante de seus concorrentes e consumidores. 

 

3.1.2 Segmentação geográfica  

No caso da Representação Comercial, o tipo de segmentação de mercado utlizado para 

identificar seus clientes é a segmentação geográfica. 

A segmentação geográfica, conforme análise de Kotle e Armstrong (2004) refere-se na 

divisão do mercado em distintas áreas geográficas, como por exemplo, cidades e bairros.  

Seja qual for a área geográfica que a empresa tem a intensão de atuar, é preciso levar 

em consideração às diferenças da região as quais estão associadas às necessidades e os 

anseios a clientela em volta. 

Atualmente, a maioria das empresas para um melhor atendimento está procurando 

oferecer aos consumidores, produtos regionalizados e promoções para cada cidade ou mesmo 

bairro. 

Para uma melhor segmentação, na maioria das vezes é utilizada como ferramenta de 

seleção a pesquisa de mercado, haja vista que dessa forma fica mais fácil identificar, 

segmentos distintos, com base em uma série de critérios.  

De acordo com a percepção de Dias (2003), não existe um modelo correto e único para 

realizar uma adequada segmentação de mercado de forma adequada, se não levar em 

consideração o localização assim como os critérios geográficos. 

Dessa forma, para Weiss (1988) apud Dias (2003, p. 46), “o lugar em que se vive 

determina a maneira como se vive. Conhecendo onde e como as pessoas vivem, fica mais 

fácil atender às suas necessidades, com mais chance de sucesso nessa empreitada”.  

Segundo Dias (2003), destaca que o local, região ou bairro onde as pessoas passam a 

maior parte do tempo, ou seja, residem, trabalham ou utilizam como lazer, proporcionam um 

grande impacto sobre o comportamento dos consumidores na hora da compra. 

O empreendimento de bairro, principalmente deve analisar também o perfil dos 

moradores da região a sua volta, se tem muitos idosos, ou crianças, adequando o local para 
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atender essa clientela, haja vista que esse tipo de comércio favorece na locomoção dos idosos, 

buscando produtos que atendam as suas necessidades perto de casa. 

O ambiente deve apresentar uma infraestrutura que atenda a essa clientela, pois alguns 

idosos têm dificuldade em se locomover, precisando de produtos específicos. 

Assim sendo, pode-se dizer que um empreendimento próximo de casa, possibilitando a 

clientela adquirir produtos de qualidade como alimentos, artigos de limpeza e higiene 

favorece as pessoas, sobretudo, os mais idosos que têm dificuldade em locomover-se. 

Diante dessa necessidade, atualmente é comum encontrar em um bairro um ou mais 

mercadinhos, fazendo com que os comerciante buscam novas estratégias para agradar seus 

clientes que estão mais e mais exigentes e conhecedores dos seus direitos. 

 

3.2 Escritório de representação comercial 

 

A principal função do escritório de representação comercial é ser o elo de ligação entre 

o produto e o cliente. Diante desse contexto, esse tipo de escritório não funciona apenas como 

um simples vendedor, mas na verdade é visto como responsável pelo produto o qual está 

representando e comercializando (REQUIÃO, 2000). 

O escritório de representação comercial deve ser visto como uma forma que as 

organizações têm de disponibilizar suas mercadorias nas mais variadas regiões e para os mais 

diversificados tipos de clientes, disponibilizando a estes mercadorias de qualidade e com 

resultados eficientes, pois de acordo com Sebrae (2012a, on line) tem como funções 

relevantes: 

 

- Visitar regularmente ao clientes e intermediar vendas; 

- Preencher pedidos e enviar a representada; 

- Enviar relatórios sobre o andamento das negociações; 

- Coletar informações sobre novos clientes potenciais; 

- Auxiliar na cobrança de valores devidos; 

- Expandir contatos e promover os produtos; 

- Informar sobre o grau de satisfação da clientela. 

 

A visita constante aos clientes é o foco principal de representante comercial, pois é 

neste momento que o mesmo gera retornos financeiros a empresa que representa. No 

momento das visita é imprescindível uma boa apresentação do representante, demonstrando 
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conhecimento do produto ofertado. Como também, ter segurança ao passar as informações, 

sobre especificação do produto, condição de pagamento, prazo de entrega, qualidade, entre 

outros. 

Caso o representante falhe neste momento, o mesmo pode está deixando portas abertas 

para que o concorrente tenha um melhor retorno de vendas no cliente. 

Para que o representante comercial tenha essa boa apresentação junto ao cliente se faz 

necessário que o mesmo tenha conhecimento sobre a empresa que representa, tanto dos 

produtos quanto dos processos da representada.  

Este contato com a representada é fundamental para que ambos tenham sucesso 

esperado. A representada tem que manter o representante atualizado na questão de preços, 

produtos, atualização de mostruário para que o mesmo tenha em mãos as ferramentas 

necessárias para realizar a venda. 

Ao mesmo tempo o representante tem que ter como conduta, caso deseje ter o sucesso 

a longo prazo, a busca por clientes que possuam boa liquidez de pagamento, para que não 

traga ônus a representada. Desta forma o mesmo terá uma boa carteira de clientes ao longo do 

tempo. 

Como já mencionado, o escritório de representação comercial é apontada como uma 

atividade de grande relevância que dá suporte as venda tanto no âmbito industrial como 

atacadista, mas não podem ser esquecidos os cuidados legais para legalização do mesmo. 

A regulamentação dessa atividade, de acordo com o SEBRAE (2012b) é feita pela Lei 

nº 8.420/92 que alterou a Lei nº 4.886/65, que além de estabelecer a definição da 

representação comercial, estabelece também obrigações que devem ser seguidas pelos seus 

responsáveis comerciais e pelas empresas que usem das suas atividades. Assim, diante desse 

contexto, apresenta-se a seguinte definição: 

 

De acordo com essa legislação, a representação comercial é uma modalidade de 

intermediação de negócios mercantis, ou seja, os representantes comerciais têm a 

função de facilitar os negócios envolvendo a venda de produtos ou mercadorias de 

seus clientes, chamados de empresas representadas. Esta intermediação envolve de 

um lado as empresas representadas, indústrias e/ou empresas dedicadas ao comércio 

atacadistas, e de outro lado seus clientes, outras empresas atacadistas ou varejistas. 

Dessa forma cabe ao representante comercial fazer a ponte entre a empresa 

representada e seus, de modo a aumentar o número de negócios entre elas 

(SEBRAE, 2011b, on line). 
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O SEBRAE (2012b, on line) destaca ainda que a atividade dos representantes 

comerciais deve seguir uma série de obrigações estabelecidas pela legislação, que abrangem 

tantos seus representantes como para aquelas empresas as quais estão ali representando, 

destacando as seguintes: 

 

1) – não deve haver subordinação entre o representante comercial e a empresa 

representada, devendo o representante comercial possuir autonomia para o exercício 

de suas atividades. A existência de subordinação ou poder de mando da empresa 

representada sobre o representante comercial pode criar entre eles vínculo 

empregatício, transformando o representante comercial em empregado da empresa 

representada, com todos direitos e garantias estabelecidos pela legislação trabalhista 

em vigor; 

2) – as atividades de representação comercial podem ser prestadas tanto por pessoas 

físicas (autônomos) como por pessoas jurídicas (empresa), sendo obrigatório seu 

registro junto ao Conselho Regional de Representação comercial do estado onde elas 

exerçam suas atividades; 

3) – deverá existir contrato escrito de representação comercial entre o representante 

comercial e suas empresas representadas; 

4) – um ponto importante à ser destacado, que muitas vezes é desconhecido pelas 

empresas em geral, é que o representante comercial tem direito à indenização 

especial no caso do rompimento do contrato por parte da empresa representada sem 

justa causa. Esta indenização não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do valor 

total de comissões recebidas pelo representante comercial durante o tempo em que 

ele exerceu sua representação. 

 

Para abrir esse tipo de empreendimento, algumas questões chaves devem ser levadas 

em consideração, dentre ele: investimento inicial, decoração funcional, iluminação, estrutura e 

rotina. No caso do investimento inicial, um dos mais relevantes para esse tipo de negócio, 

demanda: 

 

Conforme a estrutura do empreendimento, o valor estimado, para o empreendedor 

iniciar esse tipo de negócio, pode ficar em torno de: R$ 30.000,00. 

-Capital de Giro: R$ 10.000,00  

-Investimento em equipamentos e instalações: R$ 20.000,00 

-Faturamento bruto mensal previsto: R$ 10.000,00  

Exige ainda: 

-Área mínima: 40 m² 

Obs.: Os valores apresentados são indicativos e servem de base para o empresário 

decidir se vale a pena ou não aprofundar a análise do investimento (SEBRAE, 

2011b, on line). 

 

Os escritórios de representação comercial normalmente fazem o acompanhamento de 

todo o processo logístico, ou seja, desde o pedido o cliente, até o cumprimento dos 

pagamentos. Requião (2000) destaca que os eventuais problemas que geralmente são 
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identificados na entrega dos pedidos, são discutidos entre a representando e a empresa 

responsável pela compra, não havendo assim, contato direto entre a empresa vendedora. 

Os escritórios de representação comercial vêm se apresentando cada vez mais 

competitivo, isso por causa da grande quantidade de estabelecimentos que vem cada vez mais 

se dedicando a esse tipo de atividade, devido a ao elevado número de indústrias fornecedoras, 

concentradas em polos comerciais. Nesse sentido, destaca-se a importância da qualidade dos 

serviços prestados, sendo este um diferencial para o alcance do sucesso. 

 

3.3 E-commerce 

 

Com relação às contribuições que o E-Commerce oferece às organizações, Albertin 

(2005) foca no relacionamento com seus clientes e mercados; customização em massa, onde 

os novos produtos a serem criados ou produtos existentes podem ser customizados de 

maneiras inovadoras; inovação de produtos decorrência da flexibilidade e da capacidade de 

resposta, novos canais de comercialização decorrência de seu alcance direto; promoção de 

produtos através de contato direto, com as informações condizentes e interativas com os 

consumidores; novas oportunidades de fechamento de negócios, a partir da ampla 

disponibilidade de dados e informações e sua classificação direta aos consumidores e 

fornecedores; estratégias competitivas por meio da utilização de sua tecnologia; economia 

direta, no sentido de diminuir os custos de negociação, classificação e serviços a clientes, e o 

uso de uma infraestrutura pública, de forma a garantir o fácil e livre acesso a custo acessível. 

Por fim, Albertin (2005) comenta que a aplicação do E-Commerce, nos processos de 

negócios, auxilia as organizações no desenvolvimento de produtos ou serviços; na cadeia de 

suprimentos; no planejamento e logística da produção e no atendimento a clientes. 

Para a utilização estratégica da internet, dentro do contexto da organização, é preciso 

estar atento às formas como a empresa pode gerar valor para os seus clientes, tanto no mundo 

real como no virtual. O marketspace pode ser usado para trocar atividades do mundo físico 

por atividades do mundo virtual. A cadeia de valor, conforme Rocha e Christensen (2003) é 

constituída pelas atividades executadas pela organização, a fim de ampliar e produzir bens e 

serviços, comercializando-os e entregando-os aos consumidores, dando-lhes o necessário 

apoio no serviço de pré e pós-venda. 
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O exemplo da cadeia física de valor aborda a informação como componente de adesão 

ao método de melhoria de valor e não como fonte de valor. No marketspace se cria e se extrai 

valor com a informação. Rocha e Christensen (2003) propõem o padrão em que a concepção 

de valor pode ser analisada a partir de três elementos básicos: conteúdo, contexto e 

infraestrutura. No conteúdo, verifica-se aquilo que a empresa oferece. No contexto, como elas 

estão oferecendo seus produtos e/ou serviços. Já na infraestrutura analisa-se o que torna 

possível que a transação seja efetiva. Para eles, as transações que ocorrem no ambiente virtual 

são diferentes das convencionais no que concerne ao uso do meio eletrônico, do uso de 

computadores e linhas telefônicas, e da normal ausência de instalações físicas convencionais.  

Nas organizacionais convencionais, a marca é constituída e gerenciada por meio da 

manipulação do conteúdo, contexto e infraestrutura, frequentemente agregados, através do uso 

do tradicional marketing mix. Tanto consumidores como gestores identificam a marca como a 

reprodução da percepção de valor do consumidor decorrência das estratégias abraçadas pela 

empresa. 

Segundo Rocha e Christensen (2003), nas organizações virtuais, no entanto, contexto e 

infraestrutura podem ser separados, a fim de desenvolver novas formas de criação de valor 

adicional para os clientes, bem como buscando a redução de custos e o desenvolvimento de 

relacionamentos de longo prazo. A Tecnologia da Informação - TI, especialmente à voltada à 

Internet, consente a adição e modificação seus de conteúdos, modificações de contextos de 

interação, tornando possível a entrega de diversos conteúdos em vários de contextos em 

diferentes infraestruturas. 

Tapscott (1997) afirma que esse tipo de relacionamento, decorrência da TI, consente 

também a computação entre as organizações e a nova contextualização no estabelecimento de 

relacionamentos externos, seja como clientes, fornecedores ou, até mesmo, concorrentes. A 

cadeia de valor tende a modificar-se em rede de valor, uma vez que a tecnologia de redes 

aceita o aparecimento de novas relações entre as empresas. Ao invés de simples estruturas que 

adicionem valor, o uso desse tipo de tecnologia permite que a organização desenvolva novas 

estruturas que garantem a geração de valor adicional.  

Nas transações comerciais ocorridas pela internet, a maioria das informações 

importantes ao processo de tomada de decisão gerencial são fornecidas ao time de compra, 

uma vez que o consumidor, normalmente, traça o seu perfil de consumo. Uma das principais 

vantagens deste tipo de venda encontra-se na capacidade que a organização desenvolve em 

desenvolver um banco de dados com as informações sobre os gostos de seus consumidores, 
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podendo usá-las, sempre que possíveis, com o objetivo de angariar novas vendas, bem como 

manter um relacionamento personalizado com seus principais clientes.  

A negociação, através da Internet, não corresponde apenas à troca de dinheiro. 

Conforme Albertin (2005), inclui desenvolvimento de novas ideias e softwares, bem como 

marketing, propaganda, negociação, venda e suporte de pós-vendas Graham e Rawsom 

comentam que o E-Commerce é muito mais do que uma simples transação eletrônica de bens 

e serviços. Inclui também todos os tipos de esforços de pré-venda, bem como o conjunto de 

atividades auxiliares, como novos enfoques para pesquisa de mercado, geração de conduções 

qualificadas de vendas, anúncios, suporte a cliente e distribuição de conhecimento. 

Tudo isso vem somar-se à tendência externada por diversos autores, entre eles Kotler 

(2004), apud Albertin (2005) que comentam seu alcance global. Isto possibilita a 

consumidores de qualquer parte do mundo, o acesso aos produtos oferecidos pela empresa, a 

qualquer momento, além de trabalhar a personalização em massa, com mais eficiência, em 

que a base de dados do marketing possibilita fazer ações individuais, com milhões de pessoas 

ao mesmo tempo. Citam também a rapidez no processamento de transações, oferecendo 

conveniência e comodidade aos consumidores. Em outra análise, referem-se à eficiência e 

flexibilidade no processo de informações, permitindo alta interatividade com os 

consumidores. O gerenciamento adequado destas informações possibilita, ainda, o 

desenvolvimento de relacionamentos, de forma que as empresas interajam com seus 

consumidores e façam ofertas customizadas para atender suas necessidades específicas. 

As mídias convencionais não permitem aos profissionais de marketing a flexibilidade 

para capitalizar as interdependências das variáveis, período, tamanho, preço, cor, preferências, 

localização geográfica, dados de transações dos consumidores, dentre outros, facilitados pela 

mídia eletrônica. Por fim, Albertin (2005) destaca a internet como poderosa ferramenta de 

marketing quando associada a informações demográficas e psicografias que os consumidores 

fornecem através das compras ou do registro no web site. 

Borges (2000) menciona que apesar dos benefícios de real-tempo provocado pela, 

Internet, os profissionais de marketing estão utilizando as técnicas de marketing direto 

tradicionais para dirigir suas transações na Web, ou seja, para atrair clientes novos e ajudar a 

cultivar seus negócios.  

A justificativa, segundo Beardi (1998), apud Borges (2000), é que os profissionais de 

marketing podem obter listas de clientes mais facilmente que listas de e-mail, e os 
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consumidores confiam no correio como veículo de comunicação, além de ser um novo 

método de atrair aqueles consumidores que não se utilizam da Web. 

Seguindo a delineação de Albertin (2005), a internet não mudou o marketing. Ela 

oferece oportunidades novas e brilhantes para realizar a meta primária: satisfazer as 

necessidades específicas dos clientes individuais, do modo como eles querem ser servidos. De 

acordo com esses autores, clientes querem primeiramente conveniência, para isto as empresas 

devem ultrapassar o canal de distribuição tradicional e ir diretamente ao consumidor. O 

serviço pessoal faz com que o cliente veja a empresa diferentemente, pois ele compra onde é 

mais fácil e onde alguém está prestando atenção às suas necessidades. O processo tem sido 

redefinido dentro do novo mercado, marcado pela tecnologia da informação, e tem exigido 

das organizações uma administração baseada nos consumidores. 

 

De acordo com McCune, a internet também está mudando o modo de os fabricantes 

se relacionarem com os consumidores. Antes da Internet, os fabricantes dependiam 

dos intermediários – lojas de varejo, agentes de venda e distribuidores – para vender 

ao grande público. Agora, os fornecedores estão descobrindo que podem eliminar o 

intermediário e negociar diretamente com os consumidores (ALBERTIN, 2005, 

p.35).  

 

Borges (2000) cita a redução de custos como o grande fator de atratividade quando do 

uso do E-Commerce e diz que a maneira para o consumidor comprar usando a Web é mostra-

lhe o ganho. O fato é que os consumidores podem reduzir seus custos em até 80%. O autor 

comenta que a liberação de pedidos através da Web não reduz apenas os custos, mas também 

ajuda os consumidores a entender suas próprias organizações de compras. 

Enfim, o E-Commerce não veio para eliminar o marketing tradicional. Pelo contrário, 

como indicam vários estudiosos, os dois devem trabalhar em conjunto, tirando os bons 

proveitos, para que a organização e os consumidores mantenham a relação desejada.  

Em qualquer situação existem vantagens e desvantagens, não sendo diferente no que 

se refere ao E-Commerce que mesmo tendo diversas vantagens também possui seus pontos 

fracos, fatores que precisam ser analisados, a fim de que a atividade seja realmente viável.  

Na concepção de Borges (2000), o E-Commerce possui mais vantagens do que 

desvantagens, decorrência do próprio mercado globalizado no qual se vive atualmente. 

Mesmo assim, ressalta o campo das desvantagens vinculando-se ao fato de que a internet 

deixa o cliente “no anonimato”, inclusive podendo ocorrer fraudes.  
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Do mesmo modo, também são encontradas muitas críticas no que se refere à segurança 

e à privacidade dos pagamentos realizados on-line, uma vez que normalmente não existe o 

contato direto com o consumidor, gerando grande desconfiança. 

O autor também destaca que alguns produtos são oferecidos em lugares 

geograficamente dispersos e, muitas vezes, não aceito pelo público que seria o consumidor, 

ocorrendo também a redução da inspeção.  

Outro ponto importante é que muitas compras são burocráticas, envolvendo um valor 

muito alto a ser pago. Com isso, verifica-se a dificuldade de negociação de carros, terrenos e 

afins. Por outro lado, também é muito difícil comercializar produtos frescos ou altamente 

perecíveis como peixe, frutas e legumes. 

A excessiva publicidade da internet tende a gerar mesmo desconfiança, pois nem todas 

as pessoas sentem-se à vontade em fornecer seus dados confidenciais por meio do telefone ou 

on line.  
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO DE CASO – METALSHOES REPRESENTAÇÕES LTDA 

 

Neste capítulo, será realizado o estudo de caso na empresa Metalshoes Representações 

Ltda. 

A empresa Metalshoes Representações Ltda. iniciou suas atividades em Abril de 2005. 

Sendo uma empresa atuante no Estado do Ceará e algumas cidades da região Nordeste junto 

às indústria de calçados, bolsas, artefatos e confecções . Oferecendo todo suporte necessário 

para as empresas cearenses confeccionarem seus produtos com qualidade. A Metalshoes é 

uma empresa familiar, conduzida por três membros da família (pai e filhos) e quatro 

funcionários: sendo quatro pessoas trabalhando internamente e três externos como 

vendedores. 

 O proprietário da empresa atua na área da representação comercial há mais de 20 

anos, tendo exercido a função de vendedor em outra empresa de representação comercial 

atuante no mercado calçadista.  

Em meados de 2005 o mesmo tomou a decisão de abrir sua própria empresa de 

representação comercial, a qual iniciou representando apenas duas empresas e atuando 

exclusivamente no setor calçadista. Logo surgiram oportunidades de representar outras 

empresas e desta forma expandir o campo de atuação para o setor da confecção.  

Atualmente a Metalshoes representa 9 empresas brasileiras, sendo 90% destas situadas 

no Sul e Sudeste do país. 

 

4.1 Representadas 

  

Para efeito deste estudo destacou-se as referentes aos 5 principais produtos oferecidos 

pela Metalshoes e as respectivas representadas que produzem os mesmos.  

a) Metais 

A empresa produtora de metais que a Metalshoes representa é a SMS Metais, 

localizada no estado do Rio Grande do Sul. Atualmente está é a principal representada da 

Metalshoes, representando 40% das vendas anuais da empresa.  

A Metalshoes representa a mesma há cerca de 4 anos. 
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A SMS Metais iniciou suas atividades em setembro de 1999 com a produção de 

matrizes para injetados e estampados. Logo surgiram oportunidades que permitiram a 

empresa expandir a produção. Além da matrizaria, passou a injetar peças em Zamak. Com o 

aumento da produção houve a necessidade de mudança para uma sede mais ampla, 

compatível com o contínuo crescimento da fábrica. 

Em seus 12 anos, a SMS Metais vem inovando, com a agilidade que o mercado exige. 

Trabalha com diversos acabamentos, desde os mais simples, até os mais elaborados. 

A empresa conta com todos os processos necessários para a produção de peças em 

metal, desde a matrizaria, até o verniz cataforético. Também, conta com uma equipe 

especializada no desenvolvimento, de acordo com a necessidade de cada cliente. Busc a 

satisfação, a qualificação e o bem estar de seus colaboradores. A SMS valoriza o produto final 

mantendo o custo competitivo e qualidade. 

Oferecendo a totalidade de componentes metálicos para acessórios, confecção e 

calçados, exemplificados na figura 1: 

 

Figura 1 – Produtos SMS Metais 

 
Fonte: SMS Metais

1
  

 

                                                           
1
  Site da http://www.smsmetais.com.br/index.php acesso em 26.01.2013. 
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b) Tecidos 

A empresa produtora de tecidos que a Metalshoes representa é a Tecelagem Chuahy. 

A qual representa há cerca de 5 anos. 

Inaugurada em janeiro de 1950 em São Paulo, a Chuahy completa mais de meio século 

de crescimento sólido e confiável na produção de tecidos de qualidade. 

Atualmente possui um parque industrial que está instalado em Santa Bárbara d´Oeste, 

pólo têxtil do país, na região metropolitana de Campinas. E conta com uma ampla estrutura, 

tinturaria e estamparia próprias e tudo o que há de mais novo na tecnologia da fabricação de 

tecidos, garantindo assim, a inovação em uma industria que muda constantemente. 

Todo esse investimento reflete em um produto que atende aos mais rígidos padrões de 

qualidade, porque é supervisionado por profissionais capacitados desde o início até o 

acabamento final. 

A Tecelagem Chuahy oferece tecidos para diversos setores, dentre eles: calçados e 

bolsas, têxtil, brindes e acessórios e banner e comunicação visual. Exemplificados na figura 2. 

 

Figura 2 – Produtos Tecelagem Chuahy 

 
Fonte: Tecelagem Chuahy

2
 

 

                                                           
2
 Site da http://www.chuahy.com.br/produtos acesso em 26/01/2013 

http://www.chuahy.com.br/produtos
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c) Zíperes e componentes 

A empresa fornecedora de zíperes que a Metalshoes representa é Stick Fran, tendo 

como principal produto o zíper, porém fornecendo diversos outros produtos para o setor 

calçadista. 

O Grupo Stick Fran é hoje um dos maiores fornecedores de componentes para 

calçados do Brasil. 

Com sede em Franca no estado de São Paulo, também tem lojas em Jaú-SP e Birigui-

SP. Produz e comercializa mais de 8.000 itens em componentes para calçados, bolsas, 

acessórios, etc. Gera centenas de empregos e os produtos STK estão presentes nos principais 

calçados do país. O diferencial desta empresa está na versatilidade e nas inovações lançadas 

para o universo calçadista. A qualidade e diversidade de cores e modelos são tanto conceito 

como sinônimo de nossa marca. 

A Stick Fran compartilha da visão moderna de que as empresas podem e devem 

contribuir para a construção de um mundo melhor, começando por seus escritórios e 

depósitos, onde a empresa busca garantir o bem-estar dos funcionários. Estendendo este 

pensamento pelas comunidades e pessoas assistidos pelo Grupo. 

  

Figura 3 – Produtos Stick Fran 

 
Fonte: Stick Fran

3
  

 

                                                           
3 Site da http://www.stickfran.com.br/produtos acesso em 26/01/2013 

http://www.stickfran.com.br/produtos
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A satisfação dos funcionários, a fidelidade dos clientes, o bom relacionamento com 

fornecedores, investidores e Governo, o apoio da comunidade e o respeito pelo meio ambiente 

são diferenciais obtidos através da prática da responsabilidade social,fundamental para 

garantir a continuidade do negócio. 

Os principais produtos oferecidos pela Stick Fran são: zíperes, cursores, cadarços, 

pedrarias e elásticos, conforme mostra a Figura 3. 

d) Adesivos 

A empresa produtora de adesivos ( cola ) e contrafores que a Metalshoes representa é a 

Artecola. A Metalshoes trabalha com a mesma há 3 anos. 

A Artecola é uma marca que assina a inovação de três empresas – Artecola Química, 

Arteflex e MVC. Três negócios diferentes, unidos pela mesma maneira de pensar: utilizar a 

inovação para se diferenciar e gerar resultados únicos para cada um dos nossos clientes. 

Na figura abaixo segue definição de cada empresa do grupo. 

 

Figura 4 – Empresas Artecola 

 
Fonte: Artecola

4
  

 

                                                           
4
 Site da http://www.empresasartecola.com.br/empresas/ acesso em 26/01/2013. 
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Dentre estas três empresas a única que a Metalshoes vende realmente os produtos é a 

Artecola Química. 

Sendo uma das empresas mais intercionalizadas da America Latina, a Artecola com 

oito plnatas, em seis estados brasileiros, além de seis unidades no exteior. Isso faz da Artecola 

a empresa de adesivos com a melhor distribuição geográfica do continente, o que traduz em 

diferencial competitivo. 

e) Couro 

A empresa acabadora de couro que a Metalshoes representa é a Curtidora Itaúana, 

sendo está a segunda empresa que a Metalshoes inciou a representar, há 7 anos. 

A Na figura 5, segue imagem de produto final da Curtidora Itaúna.  

Curtidora Itaúna está localizada em Minas Gerais. Produz couro para calçados, 

artefatos, acessórios, vestuário e estofamento. Produzindo artigos em Wet-Blue, semiacabados 

e acabados, em flor e raspa.  

Busca satisfazer os clientes e seus consumidores, desenvolvendo e produzindo couros 

em um rigoroso sistema de gestão que melhore continuamente. 

Construir uma relação sólida e duradoura é prioridade da Curtidora Itaúna que a mais 

de 45 anos ajuda a construir o sucesso de seus clientes.  

Respeito, verdade e justiça constroem a credibilidade desta empresa. Comunicar com 

clareza e transparência é o seu objetivo. 

Figura 5 – Produtos Itaúna 

 
Fonte: Curtidora Itaúna

5
  

  

                                                           
5 Site da http://www.cil.com.br/ acesso em 26/01/2013 

http://www.cil.com.br/
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4.2 Análise  

 

Iniciando-se a aplicação do instrumento de coleta de dados, verifica-se que o 

entrevistado é homem, possui 55 anos com Ensino Médio completo, além de trabalhar com a 

representação comercial há mais de 10 anos. 

A segunda parte do roteiro de entrevista aborda, especificamente, o comportamento do 

consumidor. Inicialmente, o respondente do estudo foi indagado sobre como percebe o 

comportamento do consumidor alvo da Metalshoes, a fim de verificar se todo o cliente é 

igual. Na opinião do entrevistado, tem-se que:  

 

Que há uma busca constante por produtos de qualidade, mas com o custo baixo. 

Produtos que na maioria das vezes não se pode ofertar a não ser numa peculiaridade 

como uma promoção ou algo do tipo. Existem clientes semelhantes, mas iguais não. 

Por serem pessoas pensam e agem de formas diferentes (ENTREVISTADO, 2012). 

 

Ao longo do referencial teórico exposto ao longo da pesquisa, constatou-se que todos 

os clientes possuem desejos, anseios e necessidades distintas e, para isso, é fundamental que 

as empresas estejam preparadas para identificar o perfil de cada um destes consumidores 

enquanto seres individualizados que carecem de uma prestação de serviços individualizada.  

Na opinião do entrevistado, o principal fator que influencia na decisão de compra dos 

consumidores é sua percepção, pois “o cliente precisa ter a percepção de que o produto que 

está comprado vai te dar retorno esperado”. Ao longo do referencial teórico, de acordo com 

análise de Kother e Armstrong (2004, p.89), verificou-se que a percepção pode ser 

compreendida como “processo pelo qual as pessoas selecionam, organizam e interpretam 

informações para formar uma imagem significativa do mundo”. Assim, é fundamental que as 

empresas ofereçam aos seus clientes as condições necessárias de melhor perceberem seus 

produtos e serviços e, nisso, precisam inicialmente ter o perfil destes inicialmente 

identificado. 

Seguindo-se com a pesquisa, o entrevistado foi indagado sobre quais os quatro 

principais fatores julga serem influenciadores aos clientes da empresa durante o processo de 

compra. Para ele, os fatores mais relevantes são a qualidade do produto, o prazo de 

faturamento, a condição de pagamento e a identificação com a empresa. Atualmente, 

conforme observado ao longo do referencial teórico, verificou-se que os consumidores 
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contemporâneos já partem do pressuposto de que o produto a ser adquirido já possui 

qualidade e preço adequado, assim como verificado na abordagem de Kother e Armstrong 

(2004).  

Por outro lado, também cita a condição de pagamento, pois os clientes podem pagar de 

diferentes formas e com prazos diferenciados.  

A identificação com a empresa, quarto fator citado nesta questão, é fundamental, uma 

vez que o cliente reconhece nela sua primeira opção de compra, deixando de lado outras 

organizações com produtos semelhantes.  

Na questão seguinte, o entrevistado foi solicitado a enumerar de um a cinco os 

principais modelos dos consumidores de acordo com a maior quantidade de clientes dentro de 

cada um deles. Para esta escala, 1 significa a maior quantidade de clientes e 5 a menor 

quantidade.  

Como 1, o entrevistador mencionou responsáveis exigentes, pois são “consumidores 

que têm plena noção de seus direitos e procuram fazer prevalecê-los, sem criar atrito com seus 

fornecedores”. Ou seja, ele acredita que antes de adquirirem seus produtos na empresa em 

estudo, eles já estão conscientes do que realmente desejam e sabem quais são os direitos 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).  

Com nota 2, citou os clientes renitentes, isto é, “consumidores que buscam a 

valorização da dignidade de pessoa humana no mercado de consumo. Têm consciência de 

seus direitos e reagem contra os danos que sofrem, e ainda dão real valor ao seu dinheiro”. 

Neste caso, são clientes com mais percepção sobre suas necessidades e desejos, sabendo que 

precisam ser valorizados enquanto seres únicos e individualizados.  

Como terceiro fator, citou os consumidores responsáveis pacíficos, ou seja, “aqueles 

consumidores que têm conhecimento de seus direitos, mas que, por motivos de relações 

familiares, sentimentais ou sociais e até mesmo por falta de tempo, não vão atrás de seus 

direitos”. Para ele, são consumidores conscientes de seus direitos e das garantias que as 

empresas devem oferecer, mas que por motivos diversos, não o fazem, resguardando-se.  

Já no quarto fator mencionado, encontram-se os consumidores tolerantes, ou seja, “são 

os grupos dos consumidores que têm conhecimento de seus direitos no mercado de consumo, 

mas se desvalorizam perante as dificuldades”. São clientes que sabem de seus direitos, mas 

que, normalmente, não reagem perante as dificuldades encontradas. Não se sabe o exato 
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motivo de isto ocorrer, mas que tendem a ficar passivos diante dos problemas existentes, seja 

no produto, no prazo de entrega, na qualidade, na forma de pagamento, entre outros.  

E como quinto, citou os consumidores alienados como “aqueles que aceitam tudo o 

que acontece nas relações de consumo, e geralmente acreditam que tudo que acontece é por 

sorte ou azar do destino e até envolvem os deuses em seus problemas, deixando de se 

aperceberem as obrigações dos fornecedores”. 

No referencial teórico, podemos verificar que a grande maiores dos consumidores se 

enquadra em alienados, porém para o entrevistado, a minoria dos seus clientes se encaixa 

nesta categoria, isto pois, os sues clientes são pessoa jurídicas. Tendo estes uma maior 

consciência dos seus direitos no momento da compra. 

Seguindo-se com a pesquisa, o entrevistado foi indagado sobre o que compreende por 

segmentação de mercado, obtendo-se como resposta que é um “estudo do mercado onde a 

empresa vai atuar, para definir onde concentrar as principais ações da empresa para gerar um 

retorno melhor”. No referencial teórico do estudo, verificou-se que a segmentação de mercado 

pode ser compreendida, na percepção de Churchill e Peter (2000, p. 23), como “dividir um 

mercado em grupos de compradores potenciais que tenham semelhantes necessidades e 

desejos, percepções de valores ou comportamentos de compra”. 

Na questão seguinte, o entrevistado, participante do estudo, foi apresentado aos 

principais tipos de segmentação de mercado como geográfica, demográfica, sociodemográfica 

e comportamental. Assim, foi indagado sobre qual dele mais influenciou a segmentação de 

sua empresa e por qual motivo. Para ele, a “geográfica, por se tratar de representação 

comercial, onde a empresa que não é nativa da região quer expandir seus negócios em outra 

região, pois o produto que ela vende é completamente aceitável na região”. 

Referente ao processo de fidelização de clientes, acredita-se, conforme referencial 

teórico apresentado ao longo deste estudo, que alguns fatores e formas de atendimento ao 

cliente se destacam para que a fidelização do cliente se concretize. Assim, o entrevistado foi 

solicitado a dizer o grau de importância de cada fator, a fim de fidelizar os clientes a sua 

empresa.  

Quanto ao respeito, atuação com educação e cordialidade, o entrevistado mencionou 

ser muito importante, assim como a eficiência do retorno no primeiro contato, entrando neste 

item também a produtividade, respondendo a todas as solicitações, sugestões e reclamações. 

Como item muito importante citou, também, o tempo entre uma e outra visita, a credibilidade, 
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cumprindo com honra os compromissos assumidos como o prazo de entrega. Consideram 

ainda o preço competitivo, a condição de pagamento, oferecendo condições que se adéquam a 

situação do cliente. O frete CIF, bem como a confiabilidade, entrega ao cliente exatamente o 

que lhe foi enviado. E também a disponibilidade, sempre disponível para atender à solicitação 

do cliente.  

Na terceira parte da pesquisa, adentra-se especificamente sobre questões da 

representação comercial e do E-commerce. 

Quando indagado sobre o seu nível de envolvimento no processo interno da empresa 

que representa o considera bom. Neste caso, verifica-se ser imprescindível que o 

representante comercial tenha conhecimentos sobre os processos internos da empresa, a fim 

de melhor coloca-los em prática. 

Também classifica como bom o relacionamento que mantém com as empresas que 

representa, fato este fundamental para poderem continuar a desempenharem suas atividades, 

pois é imprescindível que consigam desempenhar seus papeis junto aos demais funcionários e 

com os clientes em si.  

Sobre a frequência com que realiza as visitas aos seus clientes, mencionou ser 

semanalmente, uma vez que já identificou ser esta a necessidade que eles possuem, a fim de 

poderem expor seus novos produtos, negociar prazos de pagamento, entre outros.  

Quando indagado sobre a forma de envio dos pedidos às empresas representadas, ele 

citou ser por email, mas não ocorre o envio de relatórios, com o representante auxiliando em 

seu processo de cobrança de valores devidos aos seus clientes e com o envio de informações 

do mercado a estas organizações mensalmente.  

Nas questões seguintes foram solicitados a informarem o grau de importância das 

informações de mercados que a empresa precisa ter. Os fatores considerados como muito 

importante foram informações referentes a preços, prazos de entrega e condições de 

pagamento, bem como as solicitações não atendidas dos clientes, além da qualidade e 

desempenho de produtos vendidos e estar ciente das tendências do mercado (moda). 

Já como itens importantes citou a concorrência, informações referentes à situação 

financeira dos clientes e sobre a política, leis e regulamentos atualmente vigentes.  

Complementando as questões anteriores, as próximas foram construídas de forma 

aberta, a fim de que o entrevistado pudesse se expressar mais livremente. Assim, a primeira 
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questão deste bloco de perguntas, indagou-se se tomando por referência a Metalshoes como 

seria o relacionamento E-commerce. Como resposta, tem-se que: 

 

Dentro do que eu entendo por E-commerce o relacionamento seria bastante 

satisfatório ja que utilizamos os mesmo meios de comunicacão (equipamento 

eletornico, internet, Etc.). Acredito que o represente comercial seja uma extensão ou 

uma ferramenta de grande alcance para o E-commerce, caso a empresa adote por 

essa estratégia de venda na região (ENTREVISTADO, 2012). 

 

O relacionamento da empresa com seus clientes deve ser bastante diferenciado, 

tratando-o de modo individualizado, a fim de que suas necessidades, desejos e anseios 

pudessem ser supridos. Para isso, é fundamental que ela saiba utilizar diferentes meios de 

comunicação, técnicas de vendas, produtos diferenciados, formas de pagamento distintas, 

entre outros.  

Quando indagado de que forma utiliza a internet para auxiliar suas vendas, ele 

respondeu que “com certeza, através do smarthfone e tablet, seja para mostrar produtos, 

conseguir alguma informacão ou tirando alguma dúvida”. Assim, ele sabe utilizar a tecnologia 

a seu favor, fazendo com que as vendas sejam facilitadas através dela.  

Na questão seguinte, foi indagado sobre como efetua a compra pela internet e como 

ele vê esse atendimento. Obtendo-se como resposta que “efetuo. Depende muito do site e do 

que eu quero comprar. Procuro comprar produtos on line que não exijam uma grande 

fiscalizacão a olho nu”. Ou seja, nas compras efetuadas na internet, o entrevistado respondeu 

que os produtos adquiridos são os mais simples, aqueles que não requerem grandes análises 

em termos de qualidade, tecnologia e se aquilo apregoado na propagando da mercadoria 

refere-se exatamente ao que está sendo vendido.  

Seguindo-se com a pesquisa, o entrevistador foi perguntado se acredita que teria bom 

retorno caso efetuasse suas vendas pela internet. Como resposta, obteve-se que:  

 

Acredito que as vendas pela internet teriam um bom retorno sim, mas não em todos 

os produtos que represento devido às especificações técnicas. E ressalto que a visita 

ao cliente é muito importante, pois eles sentem naquele momento que tem alguém 

alí próximo a ele, pronto para tirar suas dúvidas, atender suas necessidades mais 

específicas (desenvolvimentos de produtos) e principalmente o fato de ter alguém a 

quem recorrer de fácil acesso em caso de problemas (ENTREVISTADO, 2012). 
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De acordo com a resposta apresentada acima, verifica-se que o entrevista reconhece a 

importancia das vendas pela internet, todavia, também está ciente de que nem todos os 

produtos podem ser ali comercializados, devido as suas diferentes peculiaridades.  

Na questão seguinte, o respondente foi indagado que enquanto representante como vê 

o fato das empresas que representa se utilizarem de representantes e não do E-commerce. 

Como resposta o mesmo mencionou que:  

 

O fato das empresas optarem por representacão comercial, acredito que o 

representante tem um poder de venda melhor que o E-commerce, ja q ele leva 

semanalmente ao cliente os produtos da empresa, seja novidade ou não, além de 

quer se houver algum problema o representante estará ali para solucnonar e ampresa 

será bem vista por isso, ja que a resolucão de problemas faz parte um pós-venda, na 

minha opnião, essa questão pós-venda é um fator determinante na comercialização 

de qualquer produto e desde quando comecei a minha empresa este é o meu maior 

foco e vejo que é nosso diferencial no mercado, pois os clientes se sentem tão 

confiantes no nosso atendimento, que até questões que não nos desrespeitam eles no 

solicitam ajuda para resolver, mas como falei anteriormente, a representacão 

comercial pode ser para mim uma extensão do E-commerce. O que escuto bastante 

das empresas que representamos é que a Metalshoes é o Olho da empresa na aqui na 

nossa região e entendo isso, no sentido de que de longe, atendendo por telefone ou 

mesmo pela internet, eles não tem. Isso significa, que com o represetante eles tem 

como saber se o que o cliente fala é real, se o cliente é realmente uma comercio 

confíavel, se tem estrutura. Se quando há um problema, se realmente o mesmo é 

ocasionado por falha do produto o do uso do cliente, etc. 

 

Complementando a questão anterior, o entrevistado foi perguntado quanto aos clientes, 

se ele concorda com o depoimento o veiculado na mídia que os consumidores atuais preferem 

o E-commerce ao invés do atendimento do representante. Como resposta, o entrevistado disse 

que “olha falando pelos os clientes do mercado que atendo, eu não concordo”. 

Em seguida, quando perguntado se acredita que sua empresa de representação possa 

evoluir para uma empresa de E-commerce e por qual motivo, o entrevistado respondeu que 

“não, que ela possa ser uma extensão do E-commerce”. 

Encerrando a aplicação do instrumento de coleta de dados, o entrevistado foi 

perguntado se deejaria acrescenta algo que julgasse importante e complementar às perguntas 

realizadas durante a pesquisa, com o mesmo dizendo que “não, pois a pesquisa já está muito 

bem elaborada”.  
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O desenvolvimento deste trabalho foi justificado pelo fato de que o E-commerce é 

uma modalidade comercial no caso para a representação comercial, uma vez que vem 

crescendo o número de transações comerciais por meio deste tipo de canal de transação 

comercial. Prova disto pode ser constatada pelo aumento no número de sites de compra 

coletiva a níveis nacionais e locais com produtos e serviços de diferentes tipos que vão desde 

alimentação, viagem, cabelereiros, fotógrafos, entre outros.  

Constatou-se que o comércio eletrônico como sendo uma nova forma de ocorrerem as 

negociações comerciais, seja por meio de consumidor a consumidor, negócio a consumidor, 

negócio a negócio, assim como de negócio a governo, a partir de um ambiente virtual com o 

uso de computadores e da internet.   

Desse modo, foi muito importante apresentar ao entrevistado as principais vantagens e 

desvantagens do uso do E-Commerce. Dentre as vantagens, foram verificadas a possibilidade 

de inserção da empresa no mercado internacional, ser outra modalidade comercial, sem 

limitações de atendimento geográfico, reduzindo os custos com estoques, armazenagem e 

distribuição. Mesmo assim, foram verificadas algumas desvantagens principalmente 

vinculadas à privacidade do comprador, a confiança no processo de pagamento, assim como 

algumas burocracias vinculadas ao processo e ao processo logístico. Também se constatou 

que a falta de contato físico com o produto. 

Com relação à pergunta inicialmente levantada, constatou-se que o E-commerce é uma 

possibilidade renovada da representação comercial, desde que a empresa conhece o público 

alvo a ser atingido, bem como que o representante comercial ter o conhecimento necessário 

sobre as práticas e políticas utilizadas pela empresa e seus produtos. Ocorrendo então uma 

ação conjunta entre essas duas modalidades, onde o E-commerce facilita e agiliza o contato do 

cliente com a empresa, com menor custo para a mesma e o representante mantém o contato 

direto com os clientes oferecendo-lhes segurança e confiabilidade por está “ali” ao seu lado. 

Ciente de que este trabalho alcançou a proposta inicialmente planejada, mas pode ser 

aperfeiçoado em outras vertentes de análise, sugere-se a aplicação de um questionário junto a 

uma amostra populacional maior, a fim de comparar as informações obtidas neste estudo com 

os dados a serem coletados na pesquisa vindoura.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Está entrevista tem como objetivo buscar respostas para o seguinte questionamento: 

“O E-commerce é uma possibilidade renovada da representação comercial?”  

 

PARTE I – Perfil do empreendedor 

 

1. Nome: _________________________ 

2. Idade: ______ 

3. Sexo:  

(  ) Masculino  ( ) Feminino  

4. Formação Acadêmica:  

(  ) Superior Completo, curso: ______________________________  

(  ) Superior Incompleto, curso: _____________________________  

(  ) Ensino Médio  

(  ) Ensino Fundamental  

(  ) Outro: ______________________________________________  

5. Há quanto tempo trabalha diretamente com Representação Comercial:  

(  ) Menos de 1 ano  

(  ) De 1 a 2 anos  

(  ) De 2 a 5 anos  

(  ) De 5 a 10 anos  

(  ) Mais de 10 anos  

 

PARTE II - Comportamento do Consumidor 

 

1. O que percebe o Comportamento dos Consumidores foco da Metalshoes? Todo 

cliente é igual? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Dentre os fatores abaixo, quais, na sua opinião, influenciam na decisão de compra 

dos seus clientes. Porque? 

(  ) Motivação 
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(  ) Personalidade 

(  ) Percepção 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Quais são os fatores que você julga serem influenciáveis nos seus clientes no 

momento da venda? (Assinale até 4 itens) 

(  ) Qualidade do produto 

(  ) Qualidade do Atendimento 

(  ) Serviços adicionais 

(  ) Prazo de Faturamento 

(  ) Condição do Frete 

(  ) Condição de Pagamento 

(  ) Pós-vendas 

(  ) Identificação com a Marca (Representada) 

(  ) Identificação com a Empresa (Metalshoes) 

4. Abaixo segue os modelos de consumidores, favor enumerar de 1 a 5, onde 1 

significa maior quantidade de clientes dentro da definição. 

(  ) Alienados - “aqueles que aceitam tudo o que acontece nas relações de consumo, e 

geralmente acreditam que tudo que acontece é por sorte ou azar do destino e até envolvem os 

deuses em seus problemas, deixando de se aperceberem as obrigações dos fornecedores.” 

(  ) Tolerantes - “são os grupos dos consumidores que têm conhecimento de seus direitos no 

mercado de consumo, mas se desvalorizam perante as dificuldades” 

(  ) Responsáveis Pacíficos - “aqueles consumidores que têm conhecimento de seus direitos, 

mas que, por motivos de relações familiares, sentimentais ou sociais e até mesmo por falta de 

tempo, não vão atrás de seus direitos.” 

(  ) Responsáveis Exigentes - “consumidores que têm plena noção de seus direitos e 

procuram fazer prevalecê-los, sem criar atrito com seus fornecedores.” 

(  ) Renitentes - “consumidores que buscam a valorização da dignidade de pessoa humana no 

mercado de consumo. Têm consciência de seus direitos e reagem contra os danos que sofrem, 

e ainda dão real valor ao seu dinheiro.” 

5. O que entende por Segmentação de Mercado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Abaixo segue os principais tipos de segmentação de mercado. Qual deles mais 

influenciou a segmentação da sua empresa? Porquê? 

- Geográfica: extensão do mercado potencial, concentração geográfica, transporte e acesso, 

polarização, bairros e ruas, tráfego, centros de compras. 

- Demográfica: idade, sexo, domicílio, família, ciclo de vida (jovem, adulto, idoso) 

- Socioeconômica: classe de renda, instrução, ocupação, status, migração, mobilidade social. 

- Comportamental: frequência de compra, local de compra, lealdade a marcas, heavy & light 

users, curva ABC 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Referente à fidelização de clientes, acreditamos que alguns fatores e forma de 

atendimento se destacam para que a fidelização se concretize. Assinale o grau de 

importância dos mesmos para que se tornem “fidelizados” a sua empresa: 

- Respeito, atuando com educação e cordialidade. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Eficiência, retornos no primeiro contato. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Produtividade, respondendo a todas as solicitações, sugestões e reclamações. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Visitas, tempo entre uma e outra. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Credibilidade, cumpre e honra com os compromissos assumidos. Exemplo: Prazo de 

entrega. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 
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- Preço competitivo 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Condição de pagamento, oferecendo condições que se adéquam a situação do cliente. 

 (  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Frete CIF 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Confiabilidade, entrega ao cliente exatamente o que lhe foi vendido. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Disponibilidade, sempre disponível para atender a solicitação do cliente. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

 

PARTE III - Representação Comercial x E-commerce 

 

1. Qual nível do seu envolvimento do processo interno das empresas que Representa? 

(   ) Regular 

(  ) Bom 

(   ) Satisfatório 

2. Como classifica seu relacionamento com as empresas que representa? 

(   ) Regular 

(  ) Bom 

(   ) Satisfatório 
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3. Qual a frequência de visitas aos clientes? 

(  ) Diariamente 

(  ) Semanalmente 

(  ) Quinzenalmente 

(  ) Mensalmente  

4. Qual a forma de envio de pedidos as representadas? 

(  ) Fax 

(  ) Telefone 

(   ) E-mail 

5. Envia relatório de vendas a representada?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

6. Se sim, com que frequência? 

(  ) Diariamente 

(  ) Semanalmente 

(  ) Quinzenalmente 

(  ) Mensalmente  

7. Auxilia na cobrança de valores devidos dos seus clientes? 

(  ) Sim 

(   ) Não 

8. Você envia informações do seu mercado às empresas que representa? 

(  ) Sim 

(   ) Não 

8.1 Se sim, com qual frequência? 

(  ) Diariamente  

(  ) Semanalmente  

(  ) Quinzenalmente  

(  ) Mensalmente 

(  ) Anualmente 

(  ) Não envio 
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9. Dentre as informações de mercado que segue abaixo, informe o grau de importância 

das mesmas ser repassadas as empresas que representa.  

1. Informações sobre preços, prazos de entregas, condições de pagamento. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Solicitações não atendidas dos clientes. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Concorrência. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Qualidade e desempenho dos produtos vendidos. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Informações referente à situação financeira dos clientes. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Tendências de Mercado (moda).  

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

- Informações sobre política local, leis e regulamentos. 

(  ) Pouco Importante  

(  ) Importante  

(  ) Muito Importante 

10. Tomando por referência a Metalshoes como seria o relacionamento com E-

commerce para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11. Você utiliza a Internet para auxiliar suas vendas? De que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. Você efetua compra pela Internet? Como vê esse atendimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Você acredita que teria bom retorno se efetuasse vendas pela Internet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Como representante, como você vê o fato das empresas que representa se utilizarem 

de representantes e não do E-commerce?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. E os clientes? Concorda com depoimento veiculado na midia que os consumidores 

atuais preferem o E-commerce ao invés do atendimento do representante. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Você acredita que sua empresa de representação possa evoluir para empresa de E-

commerce? Porquê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Deseja acrescentar algo que julgue importante a esta pesquisa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – RESULTADO DA ENTREVISTA 

 

PARTE I – Perfil do empreendedor 

  

1. Nome: José César Castro Costa  

2. Idade: 55  

3. Sexo:  

( x ) Masculino     (   ) Feminino  

4. Formação Acadêmica:  

(   ) Superior Completo, curso: ______________________________  

(   ) Superior Incompleto, curso: _____________________________  

( x ) Ensino Médio  

(   ) Ensino Fundamental  

(   ) Outro: ______________________________________________  

5. Há quanto tempo trabalha diretamente com Representação Comercial:  

(   ) Menos de 1 ano  

(   ) De 1 a 2 anos  

(   ) De 2 a 5 anos  

(   ) De 5 a 10 anos  

( x ) Mais de 10 anos  
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PARTE II - Comportamento do Consumidor 

5. O que percebe o Comportamento dos Consumidores foco da Metalshoes? Todo cliente 

é igual? 

R= Que há uma busca constante por produtos de qualidade, mas com o custo baixo. 

Produtos que na maioria das vezes não se pode ofertar a não ser numa pecualirade 

como uma promoção ou algo do tipo. Existem clientes semelhantes, mas iguais não. 

Por serem pessoas pensam e agem de formas diferentes. 

6. Dentre os fatores abaixo, quais, na sua opinião, influenciam na decisão de compra dos 

seus clientes. Porque? 

 

(    ) Motivação 

(    ) Personalidade 

( x ) Percepção 

 

R= O cliente precisa ter a percepção de que o produto que está comprado vai te dar 

retorno esperado. 

 

7. Quais são os fatores que você julga serem influenciáveis nos seus clientes no momento 

da venda? (Assinale até 4 itens) 

 

( x ) Qualidade do produto 

(    ) Qualidade do Atendimento 

(    ) Serviços adicionais 

( x ) Prazo de Faturamento 

(    ) Condição do Frete 

( x ) Condição de Pagamento 

(    ) Pós-vendas 

(    ) Identificação com a Marca ( Representada ) 

( x ) Identificação com a Empresa ( Metalshoes ) 

 

 



63 

 

8. Abaixo segue os modelos de consumidores, favor enumerar de 1 a 5, onde 1 significa 

maior quantidade de clientes dentro da definição. 

 

( 5 ) Alienados -  “aqueles que aceitam tudo o que acontece nas relações de consumo, 

e geralmente acreditam que tudo que acontece é por sorte ou azar do destino e até 

envolvem os deuses em seus problemas, deixando de se aperceberem as obrigações 

dos fornecedores.” 

 

( 4 ) Tolerantes - “são os grupos dos consumidores que têm conhecimento de seus 

direitos no mercado de consumo, mas se desvalorizam perante as dificuldades” 

 

( 3 ) Responsáveis Pacíficos - “aqueles consumidores que têm conhecimento de seus 

direitos, mas que, por motivos de relações familiares, sentimentais ou sociais e até 

mesmo por falta de tempo, não vão atrás de seus direitos.” 

 

( 1 ) Responsáveis Exigentes - “consumidores que têm plena noção de seus direitos e 

procuram fazer prevalecê-los, sem criar atrito com seus fornecedores.” 

 

( 2 ) Renitentes - “consumidores que buscam a valorização da dignidade de pessoa 

humana no mercado de consumo. Têm consciência de seus direitos e reagem contra os 

danos que sofrem, e ainda dão real valor ao seu dinheiro.” 

 

9. O que entende por Segmentação de Mercado? 

R = Estudo do mercado onde a empresa vai atuar, para definir onde concentrar as 

principais ações da empresa para gerar um retorno melhor. 

 

10. Abaixo segue os principais tipos de segmentação de mercado. Qual deles mais 

influenciou a segmentação da sua empresa? Porquê? 

 

- Geográfica : extensão do mercado potencial, concentração geográfica, transporte e 

acesso, polarização, bairros e ruas, tráfego, centros de compras. 

- Demográfica: idade, sexo, domicílio, família, ciclo de vida (jovem, adulto, idoso) 
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- Socioeconômica: classe de renda, instrução, ocupação, status, migração, mobilidade 

social. 

- Comportamental: freqüência de compra, local de compra, lealdade a marcas, heavy 

& light users, curva abc 

 

R = Geográfica – Por se tratar de representação comercial, onde a empresa que não 

é nativa da região quer expandir seus negócios em outra região, pois o produto que 

ela vende é completamente aceitável na região. 

 

11. Referente a fidelização de clientes, acreditamos que alguns fatores e forma de 

atendimento se destacam para que a fidelização se concretize. Assinale o grau de 

importância dos mesmos para que se tornem “fidelizados” a sua empresa: 

 

1.  Respeito, atuando com educação e cordialidade. 

           (    ) Pouco Importante  

           (    ) Importante  

           ( x ) Muito Importante 

2.  Eficiência, retornos no primeiro contato. 

           (    ) Pouco Importante  

           (    ) Importante  

           ( x ) Muito Importante 

3. Produtividade,respondendo a todas as solicitações, sugestões e reclamações. 

          (    ) Pouco Importante  

           (    ) Importante  

           ( x ) Muito Importante 

4. Visitas, tempo entre uma e outra. 

           (    ) Pouco Importante  

           (    ) Importante  

           ( x ) Muito Importante 
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5. Credibilidade, cumpre  e honra com os compromissos assumidos. Exemplo: 

Prazo de entrega. 

           (    ) Pouco Importante  

           (    ) Importante  

           ( x ) Muito Importante 

6. Preço competitivo. 

           (    ) Pouco Importante  

           ( x ) Importante  

           (    ) Muito Importante 

7. Condição  de pagamento, oferecendo condições que se adéquam a situação do 

cliente. 

           (    ) Pouco Importante  

           ( x ) Importante  

           (    ) Muito Importante 

8. Frete CIF 

           ( x ) Pouco Importante  

           (    ) Importante  

           (    ) Muito Importante 

9. Confiabilidade, entrega ao cliente exatamente o que lhe foi vendido. 

           (    ) Pouco Importante  

           (    ) Importante  

           ( x ) Muito Importante 

10. Disponibilidade, sempre disponível para atender a solicitação do cliente. 

           (    ) Pouco Importante  

           (    ) Importante  

           ( x ) Muito Importante 
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PARTE  III - Representação Comercial x Ecommerce 

 

1. Qual nível do seu envolvimento do processo interno da empresas que Representa? 

 

(     ) Regular 

(  x ) Bom 

(     ) Satisfatório 

 

2. Como classifica seu relacionamento com as empresas que representa? 

 

(     ) Regular 

( x  ) Bom 

(     ) Satisfatório 

 

3. Qual a frequência de visitas aos clientes? 

          (    ) Diariamente  

          ( x ) Semanalmente  

          (    ) Quinzenalmente  

          (    ) Mensalmente  

 

4. Qual a forma de envio de pedidos as representadas? 

          (    ) Fax 

          (    ) Telefone 

          ( x ) E-mail 
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5. Envia relatório de vendas a representada?  

 

(    ) Sim 

( x ) Não 

 

6. Se sim, com que frequência? 

          (    ) Diariamente  

          (    ) Semanalmente  

          (    ) Quinzenalmente  

          (    ) Mensalmente  

7. Auxilia na cobrança de valores devidos dos seus clientes? 

 

(  x ) Sim 

(     ) Não 

 

8. Você envia informações do seu mercado às empresas que representa? 

 

( x ) Sim 

(     ) Não 

 

9. Se sim, com qual frequência? 

          (    ) Diariamente  

          (    ) Semanalmente  

          (    ) Quinzenalmente  

          ( x ) Mensalmente 

          (    ) Anualmente 

          (    ) Não envio 
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10.  Dentre as informações de mercado que segue abaixo, informe o grau de importância 

das mesmas ser repassadas as empresas que representa.  

 

1. Informações sobre preços, prazos de entregas, condições de pagamento. 

           ( x ) Muito Importante  

           (    ) Importante  

           (    ) Pouco Importante  

2. Solicitações não atendidas dos clientes. 

           ( x ) Muito Importante  

           (    ) Importante  

           (    ) Pouco Importante          

3. Concorrência. 

           (    ) Pouco Importante  

           ( x ) Importante  

           (    ) Muito Importante  

4. Qualidade e desempenho dos produtos vendidos. 

           (    ) Pouco Importante  

           (    ) Importante  

           ( x ) Muito Importante  

5. Informações referente a situação financeira dos clientes. 

           (    ) Pouco Importante  

           ( x ) Importante  

           (    ) Muito Importante  

6. Tendências de Mercado (moda).  

           (    ) Pouco Importante  

           (    ) Importante  

           ( x ) Muito Importante  
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7. Informações sobre política local, leis e regulamentos. 

           (    ) Pouco Importante  

           ( x ) Importante  

           (    ) Muito Importante 

 

11. Tomando por referência a Metalshoes como seria o relacionamento com E-

commerce para você? 

R= Dentro do que eu entendo por E-commerce o relacionamento seria 

bastante satisfatório ja que utilizamos os mesmo meios de comunicacão 

(equipamento eletornico, internet, Etc.). Acredito que o represente comercial 

seja uma extensão ou uma ferramenta de grande alcance para o E-commerce, 

caso a empresa adote por essa estratégia de venda na região. 

 

12. Você utiliza a Internet para auxiliar suas vendas? De que forma? 

R= Com certeza, através do smarthfone e tablet, seja para mostrar produtos, 

conseguir alguma informacão ou tirando alguma dúvida. 

 

13. Você efetua compra pela Internet? Como vê esse atendimento? 

R= Efetuo. Depende muito do site e do que eu quero comprar. Procuro 

comprar produtos online que nao exijam uma grande fiscalizacão a olho nu.  

 

14. Você acredita que teria bom retorno se efetuasse vendas pela Internet? 

R=  Acredito que as vendas pela internet teriam um bom retorno sim, mas não 

em todos os produtos que represento devido as especificações técnicas. E 

ressalto que a visita ao cliente é muito importante, pois eles sentem naquele 

momento que tem alguém alí próximo a ele, pronto para tirar suas dúvidas, 

atender suas necessidades mais especificas ( desenvolvimentos de produtos ) e 

principalmente o fato de ter alguém a quem recorrer de fácil acesso em caso 

de problemas. 



70 

 

15. Como representante, como você vê o fato das empresas que representa se 

utilizarem de representantes e não do E-commerce?  

R= O fato das empresas optarem por representacão comercial, acredito que o 

representante tem um poder de venda melhor que o E-commercer, ja q ele leva 

semanalmente ao cliente os produtos da empresa, seja novidade ou não, além 

de quer se houver algum problema o representante estará ali para solucnonar 

e ampresa será bem vista por isso, ja que a resolucão de problemas faz parte 

um pós-venda, na minha opnião, essa questão pós-venda é um fator 

determinante na comercialização de qualquer produto e desde quando 

comecei a minha empresa este é o meu maior foco e vejo que é nosso 

diferencial no mercado, pois os clientes se sentem tão confiantes no nosso 

atendimento, que até questões que não nos desrespeitam eles no solicitam 

ajuda para resolver, mas como falei  anteriormente, a representacão comercial 

pode ser para mim uma extensão do E-commerce. 

O que escuto bastante das empresas que representamos é que a Metalshoes é o 

“Olho” da empresa na aqui na nossa região e entendo isso, no sentido de que 

de longe, atendendo por telefone ou mesmo pela internet, eles não tem. Isso 

significa, que com o represetante eles tem como saber se o que o cliente fala é 

real, se o cliente é realmente uma comercio confíavel, se tem estrutura. Se 

quando há uma problema, se realmente o mesmo é ocasionado por falha do 

produto o do uso do cliente, etc. 

16. E os clientes? Concorda com depoimento veiculado na midia que os 

consumidores atuais preferem o e-commerce ao invés do atendimento do 

representante. 

R= Olha falando pelos os clientes do mercado que atendo, eu não concordo. 

17. Você acredita que sua empresa de representação possa evoluir para empresa 

de E-commerce? Porquê? 

R= Nao, acredito que ela possa ser uma extensão do E-commerce. 
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18. Deseja acrescentar algo que julgue importante a esta pesquisa? 

R=Nao a pesquisa ja esta muito bem elaborada. 


