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RESUMO  

O uso da internet nos negócios vem sendo discutido cada vez mais pelas organizações, em 
virtude de seu baixo custo, rapidez de comunicação e interatividade. Portanto, desenvolver um 
relacionamento com seus clientes, de forma a conquistar a satisfação, confiança e 
comprometimento é o que as empresas buscam. Esse fato levou o presente estudo a procurar 
identificar se as empresas cearenses de TI (Tecnologia da Informação) utilizam a internet no 
relacionamento com seus clientes e de que forma é realizado. Pois, apesar de serem criadoras 
e difusoras das ferramentas digitais nas organizações em geral, acredita-se que as empresas de 
TI ainda utilizam de forma incipiente a internet no relacionamento com seus clientes. Assim, 
discute-se o grau de utilização do ambiente web pelas empresas, através do modelo proposto 
por Bauer et al. (2002), e como isso influencia a satisfação, confiança e comprometimento dos 
clientes dessas empresas. Essa discussão é conduzida a partir de um estudo de caso de uma 
empresa cearense de TI de expressividade no mercado local e um questionário aplicado com 
os clientes dessa empresa, além da sua aplicação com a literatura abordada.  
 
 
Palavras-chave: marketing de relacionamento, internet, satisfação, confiança, 
comprometimento, TI. 
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ABSTRACT 

 
The use of the Internet in business has been increasingly discussed by organizations because 
of its low cost, speed of communication and interactivity. Therefore, companies seek to 
develop a relationship with their customers in order to gain satisfaction, trust and 
commitment. This fact impelled the present study to try to detect if the IT (Information 
Technology) companies use the Internet as a tool of customer relationship and how it is done. 
Despite being the creator and disseminator of digital tools in organizations in general, it is 
believed that its companies still use the Internet in the relationship with their customers in an 
incipient way. Thus, the level of web usage by the companies is discussed, through the model 
proposed by Bauer et al. (2002), and how this may influence satisfaction, trust and 
commitment of the customers of these companies. This discussion is based on a case study of 
an IT company with expressiveness in the local market and a questionnaire applied to the 
customers of this company, apart from its application to the literature discussed.  
 
Keywords: relationship marketing, Internet, satisfaction, trust, commitment, IT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A internet, por estar em constante evolução, vem afetar as práticas utilizadas pelo 

Marketing de Relacionamento, contribuindo para o aumento de sua importância nas 

estratégias das organizações. Entretanto, estudar o impacto dessa tecnologia no 

relacionamento que as empresas possuem com seus clientes foi o que motivou esta dissertação 

de mestrado. 

Uma realidade observada é que as empresas do setor de Tecnologia da Informação (TI) 

estão orientadas, prioritariamente, para o produto, ou seja, buscam, acima de tudo, o 

aprimoramento técnico dos dispositivos que desenvolvem. Entretanto, em alguns casos, falta-

lhes uma mensuração para saber se essas ferramentas satisfazem o cliente de fato, se trazem 

benefícios reais e se apresentam resultados concretos. 

Diante das reflexões apresentadas, este estudo desenvolveu-se com o objetivo de buscar 

resposta para a seguinte questão: como as empresas cearenses de TI utilizam a internet no 

relacionamento com seus clientes? Assim, o objetivo principal deste estudo é analisar como as 

empresas cearenses de TI utilizam a internet no relacionamento com seus clientes. Além 

disso, como objetivos específicos, o estudo pretende:  

• Identificar a intensidade de utilização da internet pelas empresas para se relacionar 

com seus clientes 

• Analisar se as empresas estabelecem os construtos satisfação, confiança e 

comprometimento no relacionamento com os clientes através da internet  

E tais objetivos serão apoiados na verificação das seguintes hipóteses: 

• As empresas ainda utilizam a internet de forma incipiente no relacionamento com 

seus clientes 

• Os construtos satisfação, confiança e comprometimento são identificados pelos 

clientes no relacionamento com as empresas através da internet, mas de forma 

espontânea e não proposital.  

Para alcançar estes fins, o trabalho foi estruturado da seguinte forma: 
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A pesquisa bibliográfica começa abordando a evolução da internet, seu papel no 

ambiente empresarial, a importância do comércio eletrônico e as implicações da internet para 

o marketing, focando em como a internet influencia no marketing da empresa contemporânea. 

Através de autores como Albertin (2007), Jamil (2001), Limeira (2003), Magalhães (2007), 

Lindgreen (2001), Porter (2001) e outros, foi possível apresentar a importância da internet e 

como a tecnologia refletiu no marketing das organizações. 

No terceiro capítulo, a pesquisa passa a discorrer sobre o tema Marketing de 

Relacionamento, iniciando pela evolução do marketing até a era do relacionamento; discute as 

principais definições e os construtos do Marketing de Relacionamento, e, finalmente, é 

realizada uma explanação sobre as implicações do relacionamento com o cliente na internet. 

Nesse momento, autores como Dickson (2001), Levitt (2000), Berry (1983), Schultz (2001), 

Fornell et. al (1996), Oliver (1999) e outros foram essenciais para descrever a história do 

marketing e os construtos da atual era do relacionamento. 

Em seguida, são apresentados os resultados das duas pesquisas descritivas, a iniciar pelo 

formulário observacional de análise de conteúdo, que faz um estudo comparativo dentre os 

serviços disponibilizados pela internet de 4 empresas cearenses de TI: Fortes Informática, 

Casa Magalhães, Evolução Informática e Cecomil.  

Também foi realizado uma pesquisa survey com os clientes da Fortes Informática, com 

o objetivo de analisar a opinião dos clientes e identificar se os construtos satisfação, confiança 

e comprometimento são identificados no relacionamento através da internet. 

No último capítulo foram detalhados os impactos de cada questão realizada nas 

pesquisas, na intenção de verificar se os objetivos foram alcançados e as hipóteses 

confirmadas. Finalmente, as conclusões e sugestões apropriadas foram apresentadas de acordo 

com os resultados apresentados. 
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2 A INTERNET NOS NEGÓCIOS 

A Rede Mundial de Computadores, mais conhecida como internet, foi uma fantástica 

soma de pequenos acontecimentos tecnológicos que resultaram em uma grande conquista. E 

assim como o avanço da tecnologia em toda sua história, a Internet teve também sua origem 

no contexto militar. Sem sombra de dúvidas foi a conquista do milênio. 

2.1. A evolução da internet 

Segundo Jamil (2001), a origem da internet pode ser traçada desde a II Guerra Mundial, 

quando Franklin Roosevelt indicou Vannevar Bush para o escritório de pesquisa e 

desenvolvimento científico no período da guerra. Esse escritório reuniu milhares de cientistas 

que tinham a função de descobrir maneiras de aplicar a ciência nas operações de guerras 

modernas.  

O autor acrescenta que, em 1965, estudos sobre como compartilhar informações 

mundialmente influenciaram Ted Nelson a lançar um software, sem sucesso, mas cuja base 

foi utilizada por Tim Berners-Lee, em 1989, em um projeto da CERN (Organização Europeia 

para Pesquisa Nuclear), que construiu o sistema protótipo que se tornou um modelo do que 

hoje é a WWW (World Wide Web) ou rede do tamanho do mundo, traduzindo literalmente.  

O nome internet surge da junção de dois termos em inglês, international network, ou 

seja, rede internacional e que designa a rede mundial pública de computadores interligados, 

através da qual são compartilhados dados entre usuários que estejam conectadas a ela. 

“Devido a suas características, a internet tornou-se a primeira mídia de massa que permite 

interação entre o cliente e a empresa a baixo custo e à velocidade da luz”, afirma Limeira 

(2003, p.14) 

Inicialmente, os serviços – tornados clássicos – foram os de correio eletrônico (ou e-

mail) e a transferência de arquivos por FTP (File Transfer Protocol) que possibilitaram a 

troca de informações e textos entre os cientistas e centros acadêmicos de diversos campos do 

planeta. Segundo Jamil (2001): 

A internet ganhou a consideração do mercado comercial e de negócios 
principalmente através dos serviços de WWW, idealizados e ativados a partir da 
década de 80 que, por se apoiarem em recursos de fácil uso por parte até mesmo do 
usuário leigo, [...] ganharam o mercado, tornando-se peça importante de contato 
entre pessoas e empresas de naturezas diversas e com os mais diversos propósitos 
(JAMIL, 2001, p.249). 
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Castells (1999, p.14) defende que "a internet está crescendo mais rapidamente do que 

qualquer outro meio da história. Foram necessários 38 anos para a rádio alcançar 50 milhões 

de ouvintes. A televisão levou 13 anos para chegar a 50 milhões de espectadores. A Internet 

alcançou 50 milhões de usuários em apenas 4 anos". 

Ou seja, a força comercial da Internet não reside unicamente na simples exposição de 

produtos para consumidores conectados. Não se limitando a ser apenas mais uma nova mídia 

(como a TV e o rádio, por exemplo), a rede transformou-se num imenso ambiente 

comunicacional que promove continuamente a formação de comunidades reunidas em torno 

dos mais variados interesses. 

Assim, todos já conhecem as transformações que a internet vem causando nas 

comunicações, no trabalho, no comércio, no entretenimento, no dia-a-dia das pessoas. Essa 

rede de computadores descentralizada, quase anárquica, é um verdadeiro fenômeno mundial. 

Atualmente, a internet tornou-se o serviço de apoio aos negócios tendo impacto sobre a 

estrutura produtiva, de recursos humanos, de estratégias de marketing, de distribuição de 

produtos e afins. Empresas de pequeno a grande porte possuem desde os mais simples sites ou 

portais até os mais complexos, com informações gerais do negócio, tornando-se uma 

ferramenta eficiente de representação na rede. Talvez não se conceba mais os negócios sem a 

internet, uma vez que transformou as práticas empresariais, proporcionou uma revolução nos 

processos das organizações e apresentou uma forma inovadora de conquistar e se relacionar 

com clientes ao redor do mundo. 

A indústria de TI do Brasil tem sido uma das mais importantes no mundo inteiro. O 

peso da internet pode ser verificado pelo número crescente de comunicadores instantâneos 

como o MSN Messenger, blogs, fotoblogs, envio de "torpedos" pela internet e pelo telefone 

celular, envio de e-mails, scraps, dentre outros. Um das grandes provas dessa revolução é o 

fato da empresa Google, com apenas 11 anos de existência, ter se tornado a marca mais 

valiosa do planeta no ranking BrandZ, avaliada em US$ 66,3 bilhões, de acordo com a Folha 

On-line (2007). Segundo o levantamento, a gigante de buscas aumentou o valor de sua marca 

em 77% no último ano, superando a General Electric (GE), cujo valor foi estimado em US$ 

61,8 bilhões; a Microsoft, com US$ 54,9 bilhões, e a Coca-Cola, avaliada em US$ 44,1 

bilhões.  
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Segundo o portal IDG Now (2008), existem aproximadamente 23 milhões de usuários 

ativos de internet residencial no Brasil. Além disso, cresce o número de acessos em banda 

larga, representando 81,5% dos acessos residenciais atualmente, que é a grande responsável 

pelo rápido crescimento no volume que trafega na web. O portal ainda afirma que, na 

avaliação do instituto Datafolha, 25% dos brasileiros adultos possuem internet em casa, 

especialmente via banda larga, e 21% têm o costume de utilizá-la. A média de acesso é de 3,6 

dias por semana. De acordo com o Comitê Gestor da Internet (2009), existem 1.427.239 

domínios "ponto.com.br" registrados, o que demonstra também a grandeza do e-business1. 
 

Outubro – 2008 – Brasil 

Internautas c/ acesso doméstico - (milhões)  36,34  

Usuários Ativos (milhões)  23,67  

Número médio de sessões na Internet por mês  31  

Número de sites visitados por mês  60  

Tempo de navegação no mês (hs)  38:42  

Tempo médio gasto em cada página visualizada (seg)  00:47  

Tabela 1: Acesso a Internet no Brasil - Indicadores Gerais 
Fonte: eCommerceOrg (2009) 
 

No mundo, o avanço da internet também tem sido exponencial. A penetração da internet 

nos EUA é de 71% e o número de usuários na China cresceu 41,9% no último ano, nesse caso 

mesmo com o forte controle imposto pelo governo, adverte o portal IDG Now (2009). 

Os dados apresentados mostram de forma enfática o crescimento da internet no Brasil e 

no mundo e a avalanche de transformações que esse fenômeno apresentou na sociedade e no 

meio empresarial. A internet trouxe mudanças profundas nas relações entre as pessoas, com a 

própria tecnologia, com o trabalho e com as outras mídias. Segundo Castells (1999, p. 442), 

"a comunicação mediada pela internet é um fenômeno social recente demais para que a 

pesquisa acadêmica tenha tido a oportunidade de chegar a conclusões sólidas sobre o seu 

significado social". 

2.2. A Internet e o Ambiente Empresarial 

O ambiente empresarial tem exigido da TI que ofereça soluções e suporte para suas 

novas necessidades, bem como a criação de novas oportunidades de negócios. A tecnologia 

                                                
1 E-business é definido como “algo que descreve os negócios habilitados pela tecnologia que tem certas 
características de negócios e tecnológicas”, segundo O`Connel (2000) apud Zilber (2002, p.62) 
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sempre permitiu grandes evoluções no meio empresarial, mas nada se compara aos benefícios 

que a internet trouxe, uma vez que diminuiu drasticamente as restrições do ambiente 

empresarial, para que houvesse maior agilidade, automatismo e ampliação de processos sem 

grandes mudanças de regras. Mas a grande revolução da internet no meio empresarial está no 

fato de ter possibilitado a formulação de processos novos, a criação de novas regras de 

negócios totalmente diferentes do modo tradicional de interação entre vendedores e 

compradores, explica Lindgreen (2001). 

Entre as diversas possibilidades de uso da internet, a sua aplicabilidade para a realização 

de transações comerciais foi uma das primeiras formas a surgir, começando pelo chamado e-

commerce, cuja tradução brasileira é comércio eletrônico. A internet passou a incluir uma 

série de rede de dados montada por empresas e organizações, endereços eletrônicos, e mais 

uma infinidade de redes privadas, o que permite que os usuários combinem dados, sons, 

gráficos e vídeos facilmente através de um meio que é cada vez mais acessível a todos. 

O avanço da internet exigiu três grandes fases de desenvolvimento para que ela se 

tornasse um instrumento eficiente para os negócios, segundo Lindgreen (2001). Inicialmente, 

os negócios tiveram que desenvolver suas redes internas e externas de comércio eletrônico 

conectadas à internet. Em seguida, houve o avanço dos servidores ou provedores de internet 

(a interface entre os milhões de indivíduos e empresas e a internet) que permitissem conexões 

velozes, exigidas para comunicações efetivas. E, finalmente, um número suficiente de 

consumidores com acesso à internet. 

Segundo Hartman, Sifonis e Kador (2000 apud Albertin, 2007, p.65), a evolução dos 

negócios na era digital apresentam os seguintes estágios: 

• Catálogo eletrônico: no começo as empresas utilizaram a internet como mecanismo 

de publicação unidirecional; 

• Interação com o cliente: nessa fase as empresas criam um diálogo com seus clientes; 

• Disponibilização de transações: as empresas começam a usar a internet para 

expandir os processos orientados à transação; 

• Relacionamento um-a-um: a internet é usada para criar interações customizadas; 
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• Organizações em tempo real: as empresas começam a planejar, executar e agregar 

compradores e vendedores num espaço virtual para entender as necessidades e 

entregar valor em tempo real; 

• Comunidades: a internet auxilia as empresas a criar comunidades de interesse que 

reúnam os parceiros de uma cadeia de valor. 

Para Zilber (2002, p.76), "as empresas cada vez mais estão utilizando a infra-estrutura 

de internet e das aplicações do comércio eletrônico como meios para a realização de seus 

processos de negócios, com clara predominância daqueles relativos ao atendimento ao 

cliente". A autora acrescenta que ainda existe uma boa parte das empresas que utilizam a 

internet com o objetivo institucional, mas cada vez se torna mais relevante o aspecto 

transacional. 

A tecnologia está cada vez mais deixando de ser um fator de diferenciação para ser um 

pré-requisito necessário para a operação de negócios das empresas e sua sobrevivência. Já não 

se imagina uma empresa que não esteja totalmente inserida na tecnologia, com pena de perder 

velocidade na tomada de decisões, na redução de custos operacionais e no atendimento a 

clientes. Porter (2001) afirma que dentre as vantagens da eficiência operacional, como 

insumos superiores, pessoas mais treinadas ou uma estrutura de gerenciamento mais eficaz, 

uma melhor tecnologia garante ganhos expressivos nas três áreas.  

A tecnologia é capaz de dar competitividade aos negócios em seus mais variados tipos, 

mas que nos últimos anos a informática e a comunicação foram as que mais afetaram as 

empresas. Assim, "faz sentido que, em um mundo on-line, como o atual, os negócios também 

sejam on-line - ou caminhem para isso", defende Siqueira (2004, p. 19). 

Como também alerta Porter (2001, p.64), "neste momento, a internet precisa ser 

abordada como o que realmente é: uma poderosa tecnologia que é a base de várias novas 

soluções que estão utilizadas em quase todos os setores econômicos". 

A crescente competitividade gerada pela globalização, a necessidade de operações cada 

vez mais velozes, as mudanças nas relações trabalhistas, o foco no cliente, o excesso de 

informações, a inovação cada vez mais avassaladora e sua conseqüente obsolescência 

planejada, a responsabilidade sócio-ambiental, as pressões governamentais, etc. são o 
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resultado dessas novas regras que foram conseqüência de várias transformações, 

principalmente da Revolução da Informação. Nesse sentido, Albertin (2007) defende que: 

As organizações [...] estão deixando de utilizar as tecnologias de comunicação e 
informação simplesmente com um fator de evolução social e empresarial, e 
passando a utilizá-las com todo o seu poder revolucionário. Essa nova postura é, 
certamente, a que apresenta maiores riscos e resistências, mas também é a que 
oferece maiores benefícios potenciais. (ALBERTIN, 2007, p. 72) 

 

Algumas das características desse novo ambiente empresarial como globalização, 

economia digital, mercado eletrônico, customização em massa, etc. estão ligadas diretamente 

ao comércio eletrônico, que é trazido às empresas pela internet e hoje não se restringe mais às 

grandes empresas. Desde as grandes corporações até as pequenas empresas têm acesso à 

internet e a utilizam em sua comunicação interna e externa em seus negócios. 

Desta forma, são inúmeras as conseqüências da internet. Correio eletrônico, 

transferência de arquivos, ligação remota, grupos eletrônicos de discussão, entre outros, são 

os expoentes da internet e têm despertado a atenção cada vez maior da mídia, das pessoas, dos 

políticos e das empresas. Mas o comércio eletrônico certamente é o ícone que mais tem 

revolucionado a forma como se faz negócios, as transações entre as empresas e o 

relacionamento com seus clientes. Para Drucker (2000), o maior impacto da Revolução da 

Informação foi o comércio eletrônico, pois está provocando alterações significativas na 

economia, nos mercados e nas estruturas de setores inteiros: em produtos e serviços, no fluxo 

de informações, na segmentação, nos valores e comportamento dos consumidores, no 

mercado de trabalho e no nível de emprego. 

2.3. Comércio eletrônico (CE)  

O ambiente tradicional dos negócios mudou e evoluiu drasticamente, com consumidores 

e negócios cada vez mais exigentes. Assim, as empresas buscam conexões mais eficazes com 

seus clientes, fornecedores, distribuidores e até concorrentes. E através da internet, mais 

precisamente do comércio eletrônico, ou e-commerce, é que as organizações têm alcançado 

uma grande eficiência de comunicação nos negócios. 

O comércio eletrônico é uma modalidade que vem se desenvolvendo com intensa 

velocidade nos últimos anos e deve crescer de forma vertiginosa nos próximos. “Na sua forma 

mais comum, o comércio eletrônico também é utilizado para caracterizar a troca, sem papel, 

de informação de negócio, utilizando a troca eletrônica de dados (EDI), correio eletrônico, 
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bulletin boards eletrônicos, transferência eletrônica de fundos e outras tecnologias similares”, 

afirma Albertin (1998, p.50). 

Por comércio eletrônico, “entende-se o processo de compra e venda ou troca de 

produtos, serviços ou informações por rede de computadores ou pela internet”, segundo 

Turban e King (2004, p.3). 

Limeira (2003, p.14), por sua vez, possui uma definição mais restrita e afirma que 

“comércio eletrônico consiste na realização de negócios por meio da internet, incluindo a 

venda de produtos e serviços físicos, entregues off-line, e de produtos que podem ser 

digitalizados e entregues on-line, nos segmentos de mercado consumidor, empresarial e 

governamental”.  

Na mesma linha, Shimp (2001) defende que o objetivo do comércio eletrônico passa a 

ser o de facilitar a troca de produtos, no que diz respeito ao relacionamento com fabricantes, 

intermediários e consumidores finais.  

E Albertin (2007, p.15) revisa o conceito e define CE como “a realização de toda a 

cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação 

intensa das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo os objetivos de negócio”. 

Albertin (2007) também acrescenta que o termo comércio eletrônico vem descrever, sob 

o aspecto digital, funções tradicionais tais como pagamentos e transferências, entrada de 

pedidos, faturamento, catálogos, etc., ou seja, todos os elementos envolvidos em uma venda. 

Em suma, é apenas uma transferência dos processos da venda tradicional para o meio digital. 

Cabral e Yoneyama (2001) também expressam essa opinião quando afirmam que: 

 A expressão comércio eletrônico possui um significado específico na atualidade, 
mais restrito do que 'utilizar recursos eletrônicos para a realização de trocas'. A 
compra de um eletrodoméstico pelo sistema de telemarketing, embora faça amplo 
uso da eletrônica (TV, telefone, etc), não seria reconhecida como comércio 
eletrônico [...] considera-se comércio eletrônico aquele em que as transações 
ocorrem, predominantemente, por meio de uma rede de computadores. Em vista da 
disseminação e facilidade de uso, o sentido atual subentende a utilização da internet, 
mas outras tecnologias de rede de computadores podem também ser introduzidas 
(CABRAL &YONEYAMA, 2001, p.44) 

 

No Brasil, o comércio eletrônico se iniciou de forma cética pela maior parte dos 

usuários de internet. À medida que a internet e os grandes players do mercado digital se 
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consolidam, o comércio eletrônico se solidifica e sedimenta cada vez mais os processos que o 

envolvem, conforme compravam dados do Ibope sobre a evolução do e-commerce: 

 
Gráfico 1: Faturamento Anual do Varejo on-line em Bilhões 
Fonte: eCommerceOrg (2009) 

 
 

No ano de 2008, segundo o site E-bit (2009) e o portal IDG Now (2008), o faturamento 

do setor bateu a casa dos R$ 8,2 bilhões, um aumento de 30% se comparado ao ano de 2007, 

quando foi registrada a soma de R$ 6,3 bilhões. Esses dados indicam que os consumidores 

cada vez possuem mais confiança nas transações on-line, demonstrando que o segmento 

apresenta uma crescente credibilidade em meio ao público.  

Além disso, segundo o site E-bit (2009), no Brasil o ticket médio de compra cresceu e 

fechou o ano de 2008 em R$ 325,00. São mais de 13 bilhões de pessoas comprando pela 

internet e, mesmo com uma possível desaceleração por conta da crise econômica mundial, a 

previsão é que cresça 25% e alcance a margem de R$ 10,2 bilhões em 2009. Mesmo com a 

previsão de entrada de 4 milhões de novos consumidores, o tíquete médio deve manter-se 

estável, e produtos como informática, celulares e eletroeletrônicos deverão sofrer uma 

pequena retração. 

Existe também uma grande carteira de aplicações que podem ser visualizadas dentro do 

comércio eletrônico, que podem ser classificadas em entretenimento, serviços financeiros, 

informação, serviços essenciais e educação e treinamento, de acordo com Albertin (2007). 

Além disso, existem também alguns pontos característicos que permeiam o mercado 

tradicional, mas com maior impacto o universo do mercado eletrônico, como: 
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• Adoção: é necessário haver uma adesão de consumidores e empresas aos 

mecanismos eletrônicos; 

• Relacionamento com clientes: além de comprar e vender produtos e serviços, os 

usuários também comparam os concorrentes de forma aberta e transparente e 

analisam com qual empresa mais se identifica; 

• Negociação: compradores e vendedores negociam abertamente prazos, dinheiro, 

critérios, etc.; 

• Novos produtos e serviços: existe a liberdade dos usuários terem acesso a produtos e 

serviços que não são oferecidos correntemente; 

• Integração: é preciso haver uma integração entre o que o comprador disponibiliza e 

o comprador visualiza. 

Limeira (2003) analisa as modalidades que envolvem o e-commerce, citando as trocas 

de produtos, serviços e informações: consumidor a consumidor ou C2C (consumer-to-

consumer); negócio a negócio ou B2B (business-to-business), consumidor a negócio ou C2B 

(consumer-to-business), negócio a governo ou B2G (business-to-government), consumidor a 

governo C2G (consumer-to-government), etc.  

Como acrescenta o autor, “também em vários países, alguns governos organizaram 

sistemas públicos de compra de produtos e serviços pela internet, o chamado e-procurement, 

que já chegam a 10% do PIB de alguns países...” ( p.39).  

Peppers e Rogers (2001) defendem que os varejistas B2C podem ter sido os primeiros a 

tomar uma série de iniciativas na web, mas, na verdade, as empresas de B2B são as que mais 

têm em jogo a curto prazo. Essas iniciativas, pela amplitude das abordagens consideradas para 

os estudos e projetos desenvolvidos, demonstram uma preocupação em formalizar, inclusive 

por instrumentos legais, os procedimentos ligados ao comércio eletrônico, já que sua 

consolidação mostra-se irreversível e acelerada, defende Pinheiro (2002). 

Albertin (2007) também defende que, para compreender comércio eletrônico, é preciso 

entender as suas dimensões, que podem ser entendidas como os componentes de transações 

que podem ser digitalizados ou mesmo virtualizados. A figura abaixo demonstra a 

combinação dessas dimensões: 
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Figura 1: Dimensões do Comércio Eletrônico 
Fonte: Choi, Stahl e Whinston (1997 apud Albertin, 2007, p. 68) 

 

Segundo o autor, no ambiente web, o processo pode ser realizado de forma digital 

utilizando a infra-estrutura de comunicação e informações disponíveis, como no caso da 

venda de um produto de varejo pelo site. Nesse mesmo ambiente, os agentes físicos podem 

ser substituídos por agentes digitais para reduzir o custo e aumentar a produtividade. E, 

finalmente, nesse ambiente digital, além do processo e do agente serem digitais, o produto 

pode ser digitalizado como o caso de um livro eletrônico, por exemplo, o que lhe atribui 

maior qualidade, rapidez de entrega, redução de custos e adequação à realidade do cliente.  

Desta forma, o comércio eletrônico puro, ou seja, com os processos, agentes e produtos 

digitalizados, ainda é pouco utilizado pelas empresas e ainda restrito no ambiente empresarial, 

mas é o que os especialistas vislumbram como o futuro das transações comerciais no meio 

digital. 

Albertin (2007) defende que apesar de todo o espaço que a internet e o comércio 

eletrônico vêm conquistando nos negócios, ainda existe um receio por parte de alguns 

usuários em trafegar seus dados, principalmente os dados financeiros, pela rede por questões 

de segurança e problemas de desempenho. Isso se comprova pelo fato de o número de 

compras pela internet ainda ser restrito. O maior comércio eletrônico existente hoje, o 

chamado internet banking ou on-line banking, que é a realização de transações financeiras 

pela internet com os bancos, já é bastante popular tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, 
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mesmo assim ainda apresenta uma resistência de uma boa parte da população por causa dos 

fatores citados. 

Segundo Spart e Bussang (1997 apud Albertin, 2007), desde que a internet explodiu 

para o domínio público, tem mantido viva a promessa da revolução comercial. A promessa é 

de um novo e radical mundo dos negócios, onde milhões de compradores e vendedores façam 

suas negociações de forma barata e instantânea. Por ligar empresas a clientes, a internet 

oferece mercados amplos, aumento de eficiência e menores custos.  

O comércio eletrônico é uma realidade nos diversos setores da economia, não só no 

Brasil, mas no mundo. Entretanto, a tecnologia é apenas um dos fatores que envolvem o e-

commerce. À medida que as organizações passam a entender mais de gestão, entendem que 

estamos vivendo na era do cliente, em que se torna necessário ter o controle total sobre a 

estrutura de atendimento. Ou seja, precisam garantir que o cliente seja bem atendido em todo 

o processo. A internet vem propiciar isso, à medida que se pode controlar o processo de 

compra do início ao fim.   

2.4. As implicações da internet para o Marketing 

Albertin (2007) defende que comércio eletrônico é um conceito que abrange diversas 

atividades, à medida que “as companhias têm percebido que a propaganda, o marketing e as 

funções de suporte a cliente também fazem parte do domínio das aplicações de comércio 

eletrônico” (p.50). 

Segundo Lindgreen (2001), existem quatro fatores que contribuíram para a expansão da 

internet no mundo dos negócios e que são os benefícios da internet para o marketing: redução 

de custos, redução de estoques, melhoria dos serviços dos clientes e oportunidade de 

desenvolvimento de mercado e produto. 

A redução de custos é um dos maiores benefícios da utilização da internet no meio 

empresarial. A simples implantação de um site que fizesse a exposição de seus produtos e 

serviços já representou um grande ganho para muitas empresas. Redução de custos de 

atendimento a clientes, de treinamento, da cadeia de suprimentos, dentre outros. Mas a 

principal área de redução de custos da internet resulta no uso de dados on-line no lugar de 

informações impressas. Economias com custos de impressão, remessa, volume, espaço, 

flexibilidade, atualização, etc. são infinitamente maiores.  



29 
 

Laudon e Laudon (2000 apud Yamashita, 2003) enfatizam que o custo de transmissão, 

processamento e armazenagem de informações cai significativamente quando a comunicação 

é realizada pela internet. Os custos de papel, impressão ou postagem são dispensados em uma 

campanha de mala-direta, por exemplo. 

Desta forma, a expansão de mercado pela internet se torna um objetivo cada vez mais 

buscado pelas empresas, uma vez que ações como o auto-atendimento possuem um custo fixo 

independente do número de clientes. Um exemplo bem sucedido é o caso das empresas de 

aviação, que estimulam seus clientes a realizarem a compra e o agendamento de passagens 

pela internet, visando uma redução do custo com agências e pessoal. 

A redução de estoques, principalmente para as empresas da área de comércio e 

indústria, que possuem custos como o de armazenagem, obsolescência e manuseio 

relacionados às mercadorias foi outro grande benefício. Um melhor gerenciamento do estoque 

não está relacionado somente a sua redução, mas a utilização de sistemas just in time, 

caracterizados por integrarem plenamente “os processos e cronogramas de produção e vendas, 

permitindo que a empresa  reduza sua dependência de estoques”, afirma Lindgreen (2001, 

p.470). 

Outro fator é a melhoria na agilidade dos serviços dos clientes, uma vez que as 

empresas podem automatizar o processo de atendimento a clientes, através do auto-

atendimento, por exemplo, e conseguem uma maior rapidez nos serviços prestados. Outros 

benefícios como a disponibilização de informações em tempo real, a pontualidade na entrega 

de produtos e serviços, a interação e o acompanhamento do cliente são benefícios oriundos 

com o advento da internet e que inserem as empresas na melhoria contínua em busca da 

competitividade.  

E, finalmente, outro fator é a oportunidade de desenvolvimento de mercado e produto, à 

medida que a internet foi a grande facilitadora para as empresas ficarem 24 horas no ar e 

acessíveis ao mundo inteiro. Manter lojas em várias localidades ao redor do mundo e uma 

estrutura de 24 horas aberta representaria um custo altíssimo para as empresas. Custos com 

estrutura e pessoal são reduzidos drasticamente quando se fala do ambiente web e é o que 

permite a todo porte de empresa realizar suas transações independente da localidade.  
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De acordo com Lindgreen (2001), existem algumas características principais que 

diferenciam o marketing tradicional do marketing realizado na internet. A tabela abaixo 

mostra um comparativo entre as vendas tradicionais e as vendas realizadas pela rede. 

Passos no Processo de Venda Adaptado para a Rede 

 Vendas Tradicionais Vendas pela Rede 

Prospecção 

Reunir nomes de bancos de dados, 

referências de clientes antigos, demonstração 

de negócios e chamadas de vendas 

Todos aqueles métodos 

tradicionais, exceto a chamada 

de vendas, mais: mecanismos de 

busca, participação em listas de 

discussão e links de outros sites 

Pré-abordagem 
Coletar informações sobre o cliente e a 

empresa antes da primeira visita 

Coleta de dados on-line, busca 

de sites, listando links 

Abordagem 
Desenvolver um relacionamento com o 

cliente 

Selecionar um URL apropriado, 

desenvolver uma abertura de tela 

eficaz 

Identificação de 

necessidades 

Fazer perguntas abertas para identificar as 

necessidades e os desejos do cliente 

Criar caminhos de navegação 

claros que permitam uma 

experiência individualizada no 

site 

Apresentação 

Apresentar os benefícios e argumentos de 

venda, modificando com freqüência o 

formato para ajustar-se às necessidades 

identificadas 

Utilizar gráficos e desenhos de 

tela para permitir ao cliente 

explorar os aspectos do produto 

Trato de objeções Escutar e responder às objeções 
Assegurar que todas as objeções 

potenciais sejam tratadas 

Obtenção de 

compromissos 
Propor a venda e fechar o negócio 

Tornar fácil para o cliente 

comprometer-se  

Acompanhamento 
Cumprir tudo o que foi acordado com o 

cliente para monitorar o relacionamento 

As mesmas ações, mas 

utilizando o correio eletrônico 

com mais freqüência e ofertas 

subseqüente personalizadas 

Tabela 2: Passos no Processo de Venda Adaptados para a Rede 
Fonte: Fonte: Lindgreen (2001) 
 

Um das características mais importantes da internet que a diferencia dos meios 

tradicionais é a interatividade que permite. Nos meios tradicionais o consumidor fica passivo 

no processo de comunicação, seja vendo um anúncio ou assistindo a um comercial de 

televisão. Os anúncios estão entre as matérias de uma revista como os comerciais 



31 
 

interrompem a programação televisiva, ou seja, o consumidor não escolhe o que receber de 

mensagem publicitária. Na internet, entretanto, o indivíduo pode ser mais seletivo sobre o que 

quer ver, quando e durante quanto tempo. 

Walter Longo (2008), ao ser questionado se a internet vai substituir as mídias 

tradicionais, afirma que:  

A internet ainda não oferece a mesma eficiência, mas pode ser uma questão de 
tempo. O processo de substituição será cada vez mais rápido e maior. Será um dia a 
mídia majoritária. Os blogs e redes sociais vêm atraindo uma quantidade brutal de 
recursos de anunciantes, por exemplo. Eram uma atividade pessoa física e estão se 
tornando pessoa jurídica. Mas ainda não viraram uma mídia eficiente para 
propaganda, porque falta achar os formatos (LONGO, 2008, p.24). 
 

Roberts (2003 apud Yamashita, 2003, p. 57) afirma que “a internet possui uma série de 

características que a diferenciam de qualquer outra mídia ou canal na história e que contribui 

para a sua rápida difusão”. Entre essas características, são evidenciadas: 

• É uma plataforma comum para comunicação e transação; 

• Reduz as assimetrias informacionais ao permitir o acesso de indivíduos e empresas a 

uma quantidade exorbitante de informações a um custo pequeno ou perto do nulo; 

• Permite um processo de comunicação interativo, próximo de um diálogo; 

• Possui alcance global; 

• Oferece, ao menos em teoria, oportunidade para que as organizações concorram no 

mercado sem interferência de questões como tamanho e distância; 

• É uma rede de funcionamento constante; 

• É uma rede de comunicação “muitos para muitos”, se comparada com a situação 

“um para um” do telefone e “um para muitos” da televisão ou rádio. 

Outro fator importante é que o tamanho e a localização da empresa não são mais 

obstáculos para as grandes negociações. Muitas empresas que só existem virtualmente estão 

crescendo atuando somente como intermediárias das compras. Grandes empresas como a 

Americanas.com e Amazon tornaram-se as gigantes da internet sem a necessidade de uma 

grande estrutura para guardar seus produtos e serviços. Elas se tornaram grandes 
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intermediárias entre os fornecedores e os consumidores finais, sem necessidade de grandes 

custos de estocagem e mão-de-obra. 

Outra característica, que diferencia a internet dos outros meios, é a possibilidade da 

empresa se promover de diferentes maneiras usando a rede. Enquanto a mídia de massa utiliza 

a estratégia de push, ou seja, “empurrar” a publicidade para o consumidor, a web utiliza a 

técnica de pull, que consta em atrair os internautas a clicar nos links de seu interesse, defende 

Primo (2007). 

Nesse sentido, Lindgreen (2001) aponta que um elemento fundamental da rede é a troca 

de informações que esta promove. Os primeiros sites se dedicaram a postar informações 

relevantes para os seus consumidores. Isso porque sites com poucas ou informações 

desatualizadas são facilmente deixados de lados pelos internautas. Atualmente, o foco está em 

disponibilizar essas informações, mas também em coletar informações dos usuários, ou seja, 

promover uma interatividade cada vez maior, já que o internauta preenche questionários 

breves sobre seus hábitos e atitudes em troca de informações valiosas. E, em última instância, 

existem os sites que disponibilizam informações geradas pelos próprios usuários.  

Os sites também estão atentos para outras oportunidades de negócios que não somente 

vender. Devem buscar outros benefícios como o entendimento das necessidades dos clientes, 

auxílio ao cliente na escolha do produto ou serviço, lugares de encontro de clientes, etc. 

Assim, o grande desafio para as empresas hoje é utilizar a internet para promover um maior 

relacionamento com seus clientes e com isso garantir uma maior retenção e satisfação.  

Muitas empresas constroem sites na internet com o intuito principal de disponibilizar 

informações da empresa como história, missão, produtos, serviços, comunicados, etc. Essas 

informações têm como objetivo a fixação da marca na mente do consumidor à medida que 

permite o acesso a diversos dados sobre a empresa.  

Visando o atendimento rápido a baixo custo, as empresas passaram a investir também 

em sites de serviços para garantir um auto-atendimento dos seus clientes sem a necessidade de 

contato pessoal. É o que os bancos têm adotado com a crescente fabricação de caixas 

eletrônicos espalhados pelos grandes centros de circulação, e o estímulo cada vez maior do 

uso do internet banking como forma de redução de custos, redução considerável de filas e 

melhor atendimento a seus clientes. Magalhães (2007, p.45) ainda argumenta que "esses 

investimentos realizados pelos bancos não são apenas para facilitar a vida de seus clientes, 
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mas também para evitar que não-bancos tomem conta de um nicho de mercado que 

tradicionalmente é de domínio bancário". 

Já os sites de venda permitem que os consumidores efetuem compras pela internet, 

representando um novo canal de venda para o distribuidor. Alguns desses sites realizam a 

venda pela própria internet para o consumidor final, outros possuem ferramentas 

promocionais para ajudar o consumidor no processo de compra, mesmo que esse seja 

realizado off-line. “Esse tipo de site permite que os visitantes façam um teste para ver se suas 

características combinam com os produtos da empresa. Isso poderia ser considerado uma 

extensão lógica da segmentação de mercado”, afirma Lindgren (2001, p.474). Muitas 

empresas que utilizavam catálogos para a venda direta desenvolveram sites, visando à redução 

dos custos de impressão, postagem, atualização, armazenamento, etc. 

 De acordo com Lindgreen (2001), os sites informativos, por sua vez, funcionam a partir 

da geração de informações restritas e se mantém através de taxas pagas por seus membros, ou 

seja, possui acesso restrito a quem paga um valor mensal para ter acesso.  Também são sites 

informativos os que possuem mecanismos de busca, como o Google, Yahoo, etc., que geram 

receitas através de anúncios no site para empresas que querem divulgar seus produtos e 

serviços. 

Desta forma, através da internet, muitas empresas têm descoberto a poderosa ferramenta 

que pode alavancar as vendas, trazer uma maior consciência de marca e persuadir os clientes, 

sem contar no crescente número de empresas virtuais que conseguem grandes benefícios 

atuando somente na web, defende Lindgren (2001). 

Aumentar o valor de marca, por exemplo, é sem dúvida um dos grandes benefícios da 

internet. A marca na internet fica exposta 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo vista a 

toda hora pelos consumidores e público em geral. Outro ganho é a possibilidade de converter 

o cliente potencial em cliente efetivo, uma vez que a visita ao site pode ser um fator decisivo 

no processo de decisão. A internet permite que os consumidores combinem suas necessidades 

com as ofertas das empresas.  

Em suma, são inúmeros os benefícios que a internet traz para o marketing, como a 

capacidade de oferecer melhores serviços aos seus clientes, permitindo que o cliente se sirva 

quando e onde deseja. A natureza de auto-atendimento inclusive favorece a redução de custos 

de atendimento e uma agilidade maior de distribuição, além da transferência de informações, 
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ou seja, o compartilhamento de informações com o seu público-alvo. Torna-se mais prático a 

coleta de informações junto aos consumidores, uma vez que anteriormente só era possível 

através de pesquisas de campo, grupos de foco ou levantamentos por correio ou telefone. 

Assim, ficou mais fácil interagir com os clientes a fim de lhes prestar um melhor atendimento 

e entender suas necessidades. 

Finalmente, terá sucesso no mercado eletrônico quem conseguir antecipar-se e descobrir 

como os consumidores pensam, quais são seus desejos e necessidades no que diz respeito ao 

ambiente digital. As estratégias de marketing para a internet precisam ser pensadas de forma a 

buscar não somente a satisfação desses clientes, mas também estabelecer um relacionamento 

duradouro com base na confiança e comprometimento. A internet surge como uma ferramenta 

poderosa para as empresas que desejam praticar ações de Marketing de Relacionamento com 

seus clientes, conforme será abordado a seguir. 
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3 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

A história do marketing caminha lado a lado com a história da humanidade. Desde as 

primeiras trocas, as primeiras atividades de comércio existentes, o marketing já se exercia, 

mesmo que de uma forma bem simples. Os produtores e consumidores ficavam frente a frente 

no momento da troca, que se baseava na confiança entre eles. 

Mas foi com a industrialização, no advento da Revolução Industrial, que as relações de 

troca começaram a se intensificar. Segundo Morgan (1996), tornou-se desnecessário o contato 

produto-consumidor na hora da compra, pois tomou lugar à produção em massa, a venda para 

um mercado anônimo e as diversas formas de tratar com o consumidor. 

3.1 A evolução do Marketing 

A evolução do conceito de marketing é entendida pelos autores de diversas formas. A 

maioria deles divide o desenvolvimento histórico e filosófico do marketing em eras. As mais 

freqüentemente citadas são: era da produção, era de vendas, era do marketing de massa e era 

do relacionamento.  

A Era da Produção começa com a chegada da Revolução Industrial, há cerca de 100 

anos, e vai até os anos 20. Schultz (2001) defende que o novo herói popular da época era o 

“herói da fabricação”, o homem que fazia com que as coisas saíssem pela porta da fábrica.  A 

meta era mais mercadorias em menos tempo. Desta forma, as empresas se voltaram 

exclusivamente para a fabricação de produtos específicos, com ênfase na eficiência da 

produção. O marketing apresentava uma função secundária nesse contexto. “O papel do 

marketing orientado para a produção é, essencialmente, entregar produtos em locais onde 

possam ser comprado”, afirma Churchill e Peter (2000, p.7). 

Levitt (1990) ressalta que houve nessa época o que ele chama de Miopia de Marketing, 

momento em que as empresas se voltam para o produto e se esquecem das reais necessidades 

do mercado, acreditando que sempre haverá um mercado inesgotável para os seus bens. 

Assim, o autor defende que a empresa que focasse apenas na eficiência de sua produção 

correria o risco de ficar míope. Afirma ainda que “as indústrias que acreditam estar subindo 

pela escada rolante automática da expansão invariavelmente descem para a estagnação” 

(p.31).  
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Em seguida, surge a era das Vendas, que durou aproximadamente da década de 30 até a 

década de 60, embora muitas empresas de países que possuam sua economia pouco avançada 

ainda estejam nessa fase, segundo Dickson (2001). Nessa época, não havia ainda a 

preocupação com pós-venda e o esforço das empresas estava nas vendas propriamente ditas e 

na figura do vendedor, que derrubaria a resistência do mercado que estava acostumado a 

comprar apenas o que era essencial. 

Dickson (2001) ressalta que o marketing, na era das vendas, ainda tinha uma 

importância inferior em relação às outras áreas, como a de engenharia, a de produção e a de 

finanças. O conceito de marketing e de vendas se confundia muito ao longo da Era das 

Vendas em que o diretor do departamento de marketing geralmente recebia o título de gerente 

de vendas. Levitt (1990) por sua vez, afirma “que a parte de vendas se preocupa com os 

truques e as técnicas de fazer com que as pessoas troquem seu dinheiro por um produto” (p. 

53). 

A partir da década de 60, vislumbra-se a era do Marketing de Massa, em decorrência da 

necessidade de introdução de ações de marketing que integrassem as atividades da empresa, 

as quais deveriam ficar sob os cuidados de um departamento específico. Churchill e Peter 

(2000) argumentam que: 

Essa abordagem depende de compreender as necessidades e desejos dos clientes e 
construir produtos e serviços para satisfazê-los. Dessa forma, os profissionais de 
marketing podem criar lealdade e competir de forma eficiente com outros 
profissionais. (CHURCHILL & PETER, 2000, p.09). 
 

 

Ainda na era do marketing de massa surgiu o conceito de Mix de Marketing, também 

conhecidas como os 4 Ps do marketing, construído sobre a idéia de uma “mistura de 

ingredientes” caracterizado pelas quatro variáveis básicas envolvidas no marketing - product 

(produto), price (preço), place (ponto ou lugar de venda) e promotion (promoção) - que 

permitem a adequação das empresas às demandas e expectativas do mercado, servindo de 

base para as interações entre essas duas entidades (empresa e mercado).  

Entretanto, as empresas percebiam que garantir a satisfação do cliente já não bastava. 

Até porque a concorrência cada vez mais acirrada desenvolvia nas empresas um impulso para 

desenvolver seus diferenciais, atrair os clientes e garantir sua satisfação. Assim, em meio a 

estes acontecimentos, as empresas se viram obrigadas a investir na construção de um 
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relacionamento duradouro com os clientes, não só preocupadas em satisfazê-los, e sim em 

adquirir sua confiança e seu comprometimento, como forma de garantir uma fidelidade desse 

cliente e com isso sua retenção na empresa.   

3.2. A Era do Relacionamento 

Manter o cliente, estabelecer relacionamentos duradouros, implementar estratégias de 

fidelização são expressões que surgiram depois dos anos 70 e vieram caracterizar o que 

popularmente se conhece por Marketing de Relacionamento. Entretanto, agricultores e 

artesãos desenvolviam relacionamentos individuais com clientes antes mesmo da Revolução 

Industrial, como defendem Sheth e Parvatiyar (1995). 

Ainda que de modo simplificado, o conceito de Marketing de Relacionamento existe 

desde as trocas comerciais mais antigas, quando havia um relacionamento próximo entre o 

vendedor e comprador e cuja interação acontecia na base da confiança.  Atualmente, é uma 

expressão presente no diálogo de muitos profissionais, mas suas raízes remetem ao final do 

século XX.  

E como todo conceito na área de administração, este também surgiu na necessidade do 

mercado achar uma solução para vencer os desafios entre empresa/consumidor. Sheth e 

Parvatiyar (1995) afirmam que os principais fatores que influenciaram na volta do 

relacionamento com o cliente foram: 

• O rápido avanço tecnológico, em especial, a tecnologia da informação; 

• O aumento e a adoção de programas de controle total de qualidade pelas empresas; 

• O crescimento empresarial na área de serviços; 

• O desenvolvimento organizacional nos processos de liderança com seus 

empregados; 

• O aumento da competitividade fazendo com que aumentasse o foco na retenção de 

clientes; 

Nesse sentido, Leite (2004) afirma que: 
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É indiscutível atualmente a tendência do uso do marketing de relacionamento como 
estratégia empresarial. O marketing de relacionamento tem sido visto apenas como 
uma alternativa para alguns, mas também como um caminho sem volta para outros. 
Mais cedo ou mais tarde, dependendo principalmente do grau de maturidade de uma 
organização e de sua capacidade de vencer novos desafios, o marketing de 
relacionamento será uma realidade para ela e para seus clientes. (LEITE, 2004, p.84) 

 

Adotar um ponto de vista do cliente é uma atitude básica e sensata. Ainda assim, ela 

pode parecer revolucionária aos funcionários de entidades que ainda não adotaram este 

padrão. E esse foco no cliente é o pensamento-chave do Marketing de Relacionamento, 

conforme defende Berry (1995): 

Desenvolver um serviço principal sobre o qual será construído o relacionamento; 
personalizar o relacionamento para clientes individuais; ampliar o serviço principal 
com benefícios extras, dar preço para estimular a lealdade do cliente; e comunicar-se 
com os empregados para que eles, em retribuição, tenham melhor desempenho com 
os clientes (BERRY, 1995, p. 236). 

 

Entretanto, o conceito central de Marketing de Relacionamento teve suas primeiras 

bases teóricas somente nas décadas de 70 e 80, pois se tornou necessário vislumbrar um novo 

conceito de marketing que, vinculado à tecnologia, tornasse as empresas mais aptas a 

responder aos desafios que se apresentavam. E foi esse desenvolvimento da tecnologia, aliado 

ao aumento da competição, que fez com que as empresas passassem a se voltar mais para os 

clientes. O relacionamento entre produtores e consumidores, que havia sido abandonado 

desde o advento da industrialização, volta à tona no conceito denominado Marketing de 

Relacionamento. 

3.3. Marketing de Relacionamento: principais definições 

Nos anos 80, foi Berry (1983) quem utilizou a terminologia Marketing de 

Relacionamento pela primeira vez, através da definição “todos os serviços organizacionais de 

uma empresa que visam a atrair, manter e conquistar o cliente”, pregando que o objetivo 

principal do marketing é construir clientes fiéis (p.25). 

Na década de 90, a visão de Berry (1983) sofreu ampliação, sendo a dimensão de valor 

do cliente agregada ao conceito. Isso resultou na idéia de retenção e conquista dos clientes 

para as empresas; e, para os clientes, representou melhor serviço e atendimento. 

McKenna (1992) entra em uma discussão mais abrangente: 
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Marketing de relacionamento é uma filosofia de administração empresarial, baseada 
na aceitação da orientação para o cliente e para o lucro por parte de toda a empresa e 
no reconhecimento de que se deve buscar novas formas de comunicação para 
estabelecer um relacionamento profundo e duradouro com os clientes, prospects, 
fornecedores e todos os intermediários, como forma de obter uma vantagem 
competitiva e saudável. (MCKENNA, 1992, p.10).  
 

Guimarães (2005), por sua vez, defende que o marketing de relacionamento é um meio 

de conquistar, reter e manter clientes, desenvolvendo assim um relacionamento mais lucrativo 

e estabelecendo laços duradouros, que permitam a consolidação de uma forte relação entre o 

cliente e a empresa. Para que isso se torne possível, é preciso que a empresa passe a focar o 

cliente, identificando o valor percebido por ele em relação aos produtos e serviços ofertados. 

À medida que os produtos se tornam semelhantes e a concorrência aumenta, o foco que 

antes era no produto ou na venda, passa a ser na construção de laços de confiança e na 

fidelização desse cliente, na tentativa de se destacar no mercado. Como afirma Pinheiro 

(2005): 

As organizações lutam pela liderança em mercados específicos, ao invés de se 
contentarem com posições secundárias em mercados de massa; identificam seus 
clientes e fornecem-lhes um serviço personalizado: preferem clientes fiéis ao longo 
do tempo a lucros imediatos. (PINHEIRO, 2005, p.08).  
 

Bueno (2003, p.19) reforça que hoje se vive uma fase de “desmassificação da produção, 

ou seja, a capacidade de fabricar produtos que tenham cada vez mais a ‘cara’ do cliente”. 

Gumesson (1999) defende que a fidelização de clientes é decorrente do esforço da 

empresa em garantir a satisfação do cliente, a partir de três dimensões: 

• O valor percebido pelo cliente; 

• A confiança que os clientes depositam na empresa com seus produtos e serviços; 

• No comprometimento do cliente através do relacionamento com a empresa. 

Com bases nesses constructos que constituem a fidelização, o produtor/fornecedor deve 

preservar os investimentos em relacionamentos de longa duração, ou seja, a retenção de 

clientes. Evitar uma evasão de clientes deve ser um dos objetivos das organizações, uma vez 

que, como defende Grönroos (2003), custa vinte e cinco vezes mais reconquistá-los do que 

mantê-los. Assim, percebe-se que além do custo de ter que reconquistar clientes, tem-se perda 

na redução das vendas. 
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Também se deve levar em conta que o cliente que deixa um maior lucro na empresa é 

também o que tem a maior probabilidade de ficar insatisfeito, pois sua exigência é maior e 

destina uma receita superior para a empresa e, conseqüentemente, sua deserção causará 

maiores perdas financeiras. 

As estratégias do marketing de relacionamento devem estar em equilíbrio tanto com as 

intenções de lucro da empresa, quanto com relação os anseios e hábitos de compra dos 

consumidores, servindo como uma espécie de bússola que direciona as ações mercadológicas 

de forma eficaz, complementa Jesus (2003). 

Nesse sentido, Levitt (1990) alerta que um dos sinais de que o relacionamento com os 

clientes está ruim ou em declínio é a ausência de críticas. Afirma que ninguém jamais está tão 

satisfeito, especialmente por um período de tempo prolongado. Ou o cliente não está sendo 

sincero ou não está sendo procurado. Acrescenta também que o Marketing de Relacionamento 

se trata de um casamento entre o cliente e a organização, em que ambos têm expectativas e 

necessidades específicas. Reforça ainda que o sucesso no marketing, semelhante ao que 

ocorre no casamento, depende da interdependência entre as duas partes, que resulta muito 

mais do que oferecer a prestação de um serviço, mas estar envolvida principalmente na 

satisfação do cliente. 

MacMillan, Money e Stephen (2000) enfatizam que as empresas devem promover 

análises aprofundadas sobre o desempenho do relacionamento entre as partes envolvidas nas 

transações para evitar possíveis prejuízos para a empresa, como, por exemplo, a queda nas 

vendas. Para que isso não aconteça é importante que seja feito uma continua avaliação desse 

relacionamento, assim a empresa terá tempo de desenvolver novos meios de agradar o cliente 

antes de deixá-lo insatisfeito. 

Peppers e Rogers (2000) afirmam que a “share of customer” (a participação do cliente), 

ou seja, uma troca mútua entre comprador e fornecedor, é considerada uma medida de sucesso 

mais relevante que a participação de mercado, demonstrando que a gestão dos clientes, ao 

longo do tempo, tem maior importância para a empresa que a mera aquisição de clientes, 

conforme ilustra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 2: Participação de Mercado e Participação de Cliente 
Fonte: Peppers e Rogers (2001, p.23-25): 

 

Schultz (2001) reforça a idéia de troca mútua afirmando:  

Os sistemas de mídia mudaram tão drasticamente que se tornaram necessários 
sistemas de mão dupla. Por mão dupla entendemos que o anunciante e seus clientes 
estão envolvidos numa troca de informações. A fim de realizar isso, o anunciante 
deve primeiro obter informações do cliente. Deve haver algum sistema pelo qual o 
consumidor permita que a empresa saiba de que informação ou material ele 
necessita ou deseja para decidir pelo consumo do produto [...] a melhor maneira de 
se estabelecer sistemas de comunicações de relacionamento de mão dupla é através 
de alguma forma de banco de dados ou do programa de base de dados 
mercadológicos. (SCHULTZ, 2001, p.56-57). 

   

Desta forma, a empresa tem muito mais a aprender sobre os seus clientes e pode 

oferecer soluções mais eficazes uma vez que conhece a fundo seu cliente: as empresas 

anunciantes gastam a maior parte do seu tempo falando sobre si mesmas e muito pouco tempo 

imaginando como seus produtos poderiam resolver os problemas do consumidor, defende 

Schultz (2001). 

Finalmente, um dos conceitos mais utilizados para Marketing de Relacionamento é de 

Grönroos (2003), que o apresenta como o processo de identificar, manter e melhorar o 

relacionamento com clientes e empregados lucrativamente, fazendo com que esse 

relacionamento seja o mesmo objetivo entre as partes envolvidas e isso é somente alcançado 

com trocas mútuas e promessas cumpridas.  

Esse conceito, segundo o próprio autor, apresenta um avanço em relação ao mix de 

marketing, uma vez que não apresenta apenas variáveis determinadas como os 4Ps. Isso 
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porque a empresa tem o dever de usar todos os seus recursos e atividades em qualquer ponto 

da organização para garantir a satisfação, a confiança e o comprometimento do cliente, que 

são os construtos básicos do Marketing de Relacionamento. 

3.4. Principais construtos do Marketing de Relacionamento 

O conceito de marketing de relacionamento é muito amplo e compreende uma 

multiplicidade de situações de troca que uma empresa pode estabelecer como forma de busca 

de competitividade no longo prazo. Para entender seu objetivo principal, que é conquistar, 

reter e manter clientes, através um relacionamento mais lucrativo e duradouro, faz-se 

necessário entender primeiramente os seus principais construtos, que são a satisfação, 

confiança e comprometimento ou lealdade, conforme defendem Fornell et al. (1996), Oliver 

(1999), Bauer et al. (2002) e Prado e Santos (2003). 

3.4.1. Satisfação 

Segundo Churchill e Surprenant (1982), satisfação é considerada a maior saída da 

atividade do marketing e serve de ligação para o processo de compra e consumo, que culmina 

com fenômenos pós-compra tais como a mudança de atitude, repetição de compra e lealdade à 

marca. O ponto central deste conceito é refletido por sua presença na definição de marketing, 

onde lucros são gerados através da satisfação dos desejos e necessidades do consumidor. 

A expectativa é um elemento de referência pelo qual os consumidores avaliam suas 

experiências anteriores, sugestões de terceiros e propaganda dos fornecedores, antes da 

compra ser efetivada. Representa a prévia experiência de consumo com a oferta da empresa, 

incluindo informação não-experencial, disponível através de propaganda, boca-a-boca e 

previsão da capacidade do fornecedor em entregar qualidade futura. Assim, o papel preditivo 

da expectativa sugere um efeito positivo sobre a satisfação geral, defende Fornell et al. 

(1996). O boca-a-boca em serviços, por exemplo, pode ter maior efeito nas decisões dos 

consumidores em virtude da sua intangibilidade, defende Grönroos (2003), 

Conforme destacam McCarthy e Perreault (1997), a idéia básica de marketing e um dos 

seus objetivos é a satisfação do cliente, ou seja, atender os clientes naquilo que eles precisam. 

Para isso todo o sistema organizacional deve estar unido e trabalhando nesse sentido, o que 

corrobora com a idéia de Grönroos (2003) de que o Marketing de Relacionamento deve ir 

além dos 4Ps. Assim os vários departamentos da empresa, como o financeiro, de produção, de 
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vendas, entre outros, além da preocupação com suas metas afins, devem integrar esforços 

voltados para satisfação das necessidades dos clientes. 

Tontini e Sant´ana (2008) defendem que os consumidores satisfeitos tendem a repetir o 

consumo e são menos sensíveis aos preços. Guimarães (2005) enfatiza ainda que as empresas 

devam ter como objetivo principal, conseguir um alto grau de satisfação, já que clientes 

meramente satisfeitos mudam facilmente de fornecedor caso apareça uma oferta melhor e os 

que estão plenamente satisfeitos são muito menos propensos a mudar.  

A satisfação do consumidor é considerada um julgamento avaliativo de pós-escolha de 

uma ocasião específica de compra. Crosby e Stephens (1987 apud Santos e Fernandes, 2006) 

concordam que a satisfação do consumidor com um serviço, por exemplo, possui três 

dimensões distintas: a satisfação com a pessoa com que o primeiro contato foi realizado, com 

o serviço em si e com a própria organização, o que mais uma vez corrobora com o conceito de 

Grönroos (2003). 

Parvatiyar e Sheth (2000, p.25) também esclarecem que “outra medida global usada 

pelas empresas para monitorar a sua performance no marketing de relacionamento é a 

satisfação [...] que pode ajudar na determinação de ‘quanto’ os seus parceiros de 

relacionamento estão satisfeitos com o relacionamento cooperativo e colaborativo atual”. 

Desta forma, percebe-se que satisfazer o cliente é um pré-requisito para as organizações 

que querem estabelecer um relacionamento duradouro com seus clientes. Fornell et al. (1996) 

ressaltam que  a satisfação do cliente é fator preponderante  não apenas para retornos 

crescentes, mas também para lealdade de clientes, como será abordado mais adiante. 

Finalmente, Bauer et al. (2002), de cujo modelo o presente estudo utiliza como 

referencial, afirma que as empresas precisam despertar para o fato de que podem utilizar a 

internet para aumentar a satisfação dos seus clientes e que os clientes ficam mais satisfeitos 

quando a empresa disponibiliza um canal de comunicação virtual para se relacionar. 

3.4.2. Confiança 

A confiança é vista como uma expressão de segurança entre parceiros em uma 

negociação ou qualquer tipo de relacionamento. Nesse sentido, a confiança está nas 

expectativas do consumidor que a empresa vai cumprir suas promessas. Um surgimento de 
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conflito oriundo desse relacionamento contribui negativamente para a manutenção da 

confiança de ambas as partes. 

Conquistar a confiança do cliente tornou-se tão importante quanto obter a satisfação 

com a compra do produto ou serviço.  Zeithaml e Bitner (2003) defendem que o benefício da 

confiança decorre do conhecimento que o fornecedor tem do cliente e o cliente tem do 

fornecedor. Nos relacionamentos duradouros, o cliente sabe o que esperar do fornecedor e o 

fornecedor conhece bem o cliente de forma a servi-lo de acordo com suas necessidades e 

desejos. 

Berry e Parasumaran (1991) confirmam que em um relacionamento duradouro entre 

cliente e empresa é necessário que haja confiança, e que o marketing de serviço 

essencialmente depende de confiança, uma vez que o cliente compra o serviço antes mesmo 

de experimentá-lo. 

Sideshmukh et al. (2002) afirmam que a confiança do consumidor, também no contexto 

de serviço, baseia-se em dois elementos: a confiança nos funcionários e a confiança nas 

práticas gerenciais. Durante o relacionamento com a empresa, o cliente realiza julgamentos 

independentes. Primeiro observa o comportamento dos funcionários durante os serviços 

recebidos, à medida que também observa as políticas e as práticas que governam a troca. 

Assim, são dois tipos de julgamentos realizados independentes, mas que ao final se unem em 

um julgamento só. Desta forma, a confiança fornece uma garantia em relação ao desempenho 

competente da empresa, assegurando que o consumidor receberá valor em negócios futuros 

com o mesmo fornecedor. 

Em concordância, Crosby e Stephens (1987 apud Santos e Fernandes, 2006) 

mencionam que o cliente realiza seu julgamento com base no contato com a primeira pessoa 

da organização, no serviço geral recebido e na percepção das práticas da organização.  Essas 

dimensões afetam diretamente na lealdade do consumidor e no valor percebido. 

No âmbito digital, por exemplo, Bauer et al. (2002) vem defender que a internet é mais 

um meio que pode ser utilizado pelas empresas para cumprir suas promessas com os clientes. 

Assim, a internet também vem sendo utilizada para a confiança dos clientes em relação à 

empresa. Ou seja, a empresa que demonstra confiabilidade quanto o comportamento dos 

funcionários, as práticas e políticas estabelecidas e os serviços adicionais que disponibiliza 
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pela internet mostra ao mercado motivação e direcionamento a favor dos interesses do 

consumidor. 

3.4.3. Comprometimento e Lealdade 

Prado e Santos (2003) defendem em diversos estudos que “os construtos lealdade e 

comprometimento são utilizados de forma independente, e em outros casos 

indiscriminadamente. Mesmo nas suas definições conceituais, não existe concordância sobre a 

discriminação entre eles” (p. 1). Acrescentam ainda que “definições conceituais de 

comprometimento e lealdade estão muito próximas, [...] e que estes convergem fortemente 

para um mesmo conceito” (p. 13), o que corrobora com a definição de Oliver (1999): 

Lealdade é um comprometimento profundo em recomprar ou favorecer um 
produto/serviço no futuro, causando repetição de marca ou compra do mesmo 
conjunto de marcas, não obstante influências situacionais e esforços de marketing 
tenham potencial para causar um comportamento de troca (OLIVER, 1999, p.34). 
 
 

Morgan e Hunt (1994) defendem uma relação de comprometimento como troca entre 

parceiros, acreditando que uma relação contínua com a outra parte é tão importante quanto 

maximizar os esforços de manter-se na relação, ou seja, a parte comprometida acredita que a 

relação é um trabalho valioso que será assegurado indefinidamente. 

Desta forma, adotaremos o termo lealdade, considerando a defesa de Prado e Santos 

(2003) que afirmam ter o mesmo significado de comprometimento, nos exemplos seguintes, 

visto que é o termo mais comumente utilizado no mercado para representar o processo de 

relacionamento contínuo com uma organização. 

Oliver (1999) defende que a lealdade do consumidor pode ser formada em quatro fases: 

• Lealdade cognitiva: o consumidor prefere uma marca em relação às demais 

existentes no mercado, sendo a lealdade baseada somente na crença em relação à 

marca; 

• Lealdade afetiva: a preferência em relação a uma marca origina-se de uma satisfação 

cumulativa com repetidas recompras, o que reflete o prazer da satisfação; 

• Lealdade conativa: a lealdade é caracterizada pela intenção de comprar; 
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• Lealdade-ação: as intenções anteriores se transformam em ação, acompanhadas de 

um desejo de superar os obstáculos que possam impedir a compra. 

Sideshmukh et al. (2002) afirmam que lealdade do consumidor é vista como uma 

intenção comportamental de manter um relacionamento duradouro com o fornecedor de 

serviços. A lealdade origina conseqüências comportamentais e de atitude no consumidor, 

como a recompra, menor sensibilidade a preço, formação de laços afetivos e recomendação da 

empresa, que é a comunicação boca-a-boca positiva. 

Reichheld (2002), por sua vez, defende que, no passado, fatores como adequada 

localização de lojas, agressividade da força de vendas e falta de informações serviam de 

proteções para as empresas, possibilitando-as oferecer menos que o produto ou serviço de 

melhor qualidade, o que provocava a inércia de clientes, muitas vezes confundida com 

lealdade. 

Por outro lado, Dick e Basu (1994) apud Baptista (2005) defendem que: 

O surgimento da lealdade está associado à existência de uma avaliação positiva da 
marca ou empresa, que será mais intensa naqueles casos em que a avaliação 
realizada pelo consumidor é bem estruturada, digna de confiança, facilmente 
recuperada na memória e apresenta grande compatibilidade com importantes 
aspectos do sistema de valores do cliente. (BAPTISTA, 2005, p.32) 
 

A lealdade se origina a partir da confiança que o cliente passa a ter, ao longo de 

repetidas compras, com o fornecedor. A cada troca realizada, o risco de desconfirmação das 

expectativas com o cliente é reduzido, contribuindo para criar e manter sentimentos de 

lealdade. Assim, quanto maior a confiança do consumidor, maior a probabilidade de fazer 

negócios novamente com o fornecedor, e conseqüentemente estabelecer um relacionamento 

duradouro com base na lealdade. 

Nesse último caso, reflete a conhecida ação de encantar o cliente. Conforme Kumar 

(1996 apud Almeida e Nique, 2004, p.2), o encantamento do cliente pode ser definido como 

“uma emoção caracterizada por altos níveis de alegria e surpresa, sentidos por um cliente 

através da empresa ou sua oferta (produto/serviço)”. 

Aaker (1998) defende que, à medida que a lealdade a uma marca aumenta, diminui a 

vulnerabilidade dos consumidores com relação à ação da concorrência. O autor descreve que 

existem vários níveis de lealdade à marca por parte do consumidor final, onde cada um deles 
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representa um diferente desafio de marketing e um tipo de ativo para ser gerenciado e 

explorado: 

 
Figura 2: Pirâmide da Lealdade 
Fonte: Aaker (1998) 

 

Dessa forma, de acordo com Aaker (1998), o nível inferior de lealdade é representado 

pelo consumidor não-leal, completamente indiferente à marca, ou seja, nesse momento o 

papel da marca tem pouca importância na decisão de compra. Esse tipo de consumidor pode 

ser chamado de comprador mutável ou comprador por preço.  

O segundo nível inclui compradores satisfeitos com o produto ou, pelo menos, não 

insatisfeitos. Basicamente não existe uma dimensão de insatisfação que seja suficientemente 

forte para estimular uma mudança, principalmente se esta envolver esforço. São compradores 

que não estão à procura de alternativas de compra, mas podem ser vulneráveis aos 

concorrentes capazes de criar um benefício visível com a mudança. Eles podem ser 

denominados de compradores habituais.  

O terceiro nível representa aqueles que também estão satisfeitos e temem os custos da 

mudança, que incluem tempo e dinheiro.  Para atrair esses consumidores, as empresas 

concorrentes têm de superar os custos de mudança, oferecendo atrativos ou benefícios 

compensatórios. Podem ser chamados de compradores leais, mas suscetíveis a mudanças. 

No quarto nível encontram-se aqueles que verdadeiramente gostam da marca, onde a 

sua preferência pode estar baseada em uma associação seja em forma de símbolo, por 

experiências de uso ou por uma alta qualidade percebida. Esse grupo pode ser identificado 

como amigo da marca, pois existe uma ligação emocional de amizade.  
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O quinto nível, e mais elevado, refere-se aos consumidores comprometidos, que têm 

orgulho de serem descobridores ou usuários da marca. Esses consumidores têm tamanha 

confiança na marca, que a recomendam para outras pessoas e lhes agrada muito essa 

capacidade de atração e divulgação da marca aos outros níveis. Uma marca que tenha um 

grupo de consumidores extremamente envolvidos e comprometidos pode ser chamada de 

carismática.  

Entretanto, desenvolver uma estratégia para entregar valor e conquistar a lealdade do 

cliente é cada vez mais difícil. O atual contexto mundial, caracterizado por rápidas mudanças, 

dificulta a conquista da lealdade para as empresas, uma vez que os consumidores são mais 

sujeitos às promoções e novidades disponíveis no mercado. Oliver (1999) defende que 

consumidores atuais só estão dispostos a serem leais se considerarem que a empresa é a 

melhor opção existente no mercado. 

Atualmente, segundo o portal Mundo do Marketing (2007, on-line), existe um estágio 

supremo da lealdade, que seria o chamado “advogado da marca”. Essa instância ultrapassa 

inclusive a comunicação boca-a-boca tradicional. O cliente não só recomenda a empresa, 

como a defende veementemente contra argumentos de terceiros e concorrentes, além de 

oferecer seu produto ou serviço para seu círculo de amizades no intuito de conquistar clientes 

para as marcas. 

Por fim, é importante ressaltar que tais construtos são essenciais na construção de uma 

estratégia de Marketing de Relacionamento. Entretanto, abre-se uma nova perspectiva ao 

analisar a aplicação desses construtos no ambiente web, conforme defende Bauer et al. 

(2202). A internet abriu novas oportunidades para as empresas sedimentarem a satisfação e a 

confiança, assim como oferecer valor e conquistar a lealdade dos clientes. O relacionamento 

com clientes através da internet é uma nova perspectiva e que talvez nem todas as empresas 

estejam preparadas. 

3.5. Relacionamento com clientes na internet 

O relacionamento com o cliente na internet é um assunto para o qual as empresas 

despertaram há pouco tempo. Como já foi mencionado, o relacionamento com clientes só 

passou a ser estudado a partir da década de 1980, e, como a utilização da internet, só ganhou 

força no meio empresarial a partir da década de 1990. Assim, estudos sobre o relacionamento 

com clientes através da internet são bem recentes. 
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O crescimento da tecnologia no ambiente empresarial foi tão significativo que vemos 

hoje uma nova classe de softwares e estratégias corporativas como: CRM (Customer 

Relationship Managment), ERP (Enterprise Resources Planning), SCM (Supply Chain 

Managment), BI (Business Inteligence), etc. Todas essas tecnologias possuem os mesmos 

objetivos dentro de uma organização: melhoria dos processos, redução de custos, melhor 

gerenciamento da base de clientes, melhoria no relacionamento com clientes, parceiros e 

funcionários, e, principalmente, projetar seus negócios na frente da concorrência.  

Nesse sentido, a busca da vantagem competitiva tornou-se uma verdadeira peregrinação 

para as organizações, os executivos e profissionais na atual economia. Essa expressão, 

difundida principalmente pelos trabalhos de Porter (1999), hoje alcança destaque nos meios 

empresariais, tornando-se a grande preocupação na sua definição e, principalmente, na sua 

implementação nas empresas. 

Melo Jr (2004) defende que, devido ao fato de estar mais bem informado sobre os 

produtos e em conseqüência da grande concorrência entre as empresas, é o público 

consumidor quem já está ditando as regras em diversos segmentos de mercado. 

A busca incessante por fornecer algo ao consumidor, motivando-o à lealdade ou o 

abandono do concorrente pela sua marca, é um dos grandes desafios da empresa moderna. E 

com a Revolução da Informação, esse desafio tornou-se ainda proeminente, forçando as 

empresas a buscarem ações de benchmarking2 para melhorar o desempenho competitivo.  

De acordo com Laudon e Laudon (2004), as empresas têm sido forçadas a pensar 

estrategicamente sobre seus processos no gerenciamento com clientes e fornecedores para 

sobreviverem em um mundo mais competitivo. Deste modo, devem descobrir formas de 

entregar aos clientes mais valor a um custo reduzido. As empresas vêm baseando suas 

estratégias de marketing, cada vez mais, no conhecimento e nas experiências que propiciam 

aos seus clientes. Segundo Mckenna (1992, p.4), “com tantas escolhas para os clientes, as 

empresas enfrentam o fim de sua fidelidade”. 

 

                                                
2 Benchmarking é uma ferramenta de comparação de produtos e processos da empresa com os do concorrentes 
ou empresas líderes em outros setores para aprimorar sua qualidade e seu desempenho, segundo Kotler e 
Armstrong (2003). 
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Laudon e Laudon (2004) ainda lembram que a internet está contribuindo para que os 

indivíduos tornem-se mais exigentes e mais informados, pois ela facilita a procura de 

informações não só sobre produtos e serviços, como também, informações sobre cultura dos 

países, cursos de línguas, educação continuada, dentre outros. 

A internet oferece um meio totalmente novo de estabelecer afinidade com os clientes. 

Responder às suas dúvidas, resolver seus problemas e vender a eles produtos adicionais são 

tarefas que agora podem ser computadorizadas. Os desejos podem ser realizados através de 

um botão de um click.  

Gosh (1998) aponta, em termos mais amplos, que a internet apresenta quatro tipos 

distintos de oportunidades: 

• A empresa pode estabelecer uma ligação direta com seus clientes, fornecedores ou 

distribuidores, para completar as transações ou para obter informações sobre a 

negociação mais facilmente; 

• A tecnologia de internet permite à empresa antecipar-se a outras na cadeia de valor; 

• A empresa pode utilizar a internet para desenvolver e entregar novos produtos e 

serviços; 

• Uma empresa pode, teoricamente, utilizar a internet para se tornar a empresa 

dominante no canal eletrônico de uma indústria ou segmento de negócio específico, 

controlando o acesso aos clientes e definindo novas regras negociação. 

Na concepção de Angehrn (1997), a internet amplia o mercado tradicional criando 4 

novos “espaços virtuais”.  

• Espaço de Informação Virtual: canal para exibição de informações institucionais e 

divulgação de produtos e serviços para agentes econômicos externos (clientes, 

profissionais, fornecedores, agentes financeiros, associações, etc.). As 

funcionalidades relacionadas a esse espaço são usualmente as primeiras a serem 

desenvolvidas, sendo designadas com títulos como “Quem Somos”, “Catálogo de 

Produtos”, “Notícias da Empresa”, etc. Embora sejam as funcionalidades de menor 

custo de desenvolvimento, são ferramentas poderosas para o marketing das 
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empresas, quando bem estruturadas. Uma boa presença nesse espaço, com exibição 

de informações pertinentes e relevantes, estimula a visitação ao site;  

• Espaço de Comunicação Virtual: canal para os agentes econômicos desenvolverem 

relacionamentos, trocarem idéias e formarem opinião. Esse canal é instrumentado 

através de recursos interativos como e-mails, chats, fóruns de debate, conferências 

virtuais, etc. As funcionalidades mais freqüentes são baseadas no uso de e-mails 

para obtenção de feedbacks ou para intercâmbio de perguntas e respostas. As 

funcionalidades mais evoluídas permitem implementar debates sobre experiências 

com produtos e trocas de idéias sobre sua utilização, o que leva à fidelização de 

clientes e promove a visitação ao site;  

• Espaço de Distribuição Virtual: canal para os agentes econômicos distribuírem 

produtos e serviços. O foco desse espaço é a distribuição de serviços on-line e a 

oferta de produtos que podem ser digitalizados, como músicas, livros, softwares, etc. 

Mesmo nos casos em que não há tráfego de produtos e serviços através da internet, 

esse espaço de distribuição virtual possui também como objetivo o fornecimento de 

informações para acompanhamento do processo de distribuição; 

• Espaço de Transação Virtual: canal para os agentes econômicos iniciarem e 

executarem transações relacionadas a negócios. No mundo web, é prontamente 

identificado com o e-commerce, cujo conceito já foi explicado anteriormente. A 

venda na internet amplia a participação de mercado das empresas, entretanto, requer 

equacionamento de questões logísticas, como a resposta ágil às cotações, a 

disposição de produtos em diferentes regiões geográficas, o despacho de um número 

crescente de cargas menores, a redução dos prazos de entrega, etc. O Espaço de 

Transações produz os maiores retornos para as empresas, mas é o espaço que 

apresenta maior custo de implementação.  

Entretanto, mesmo a internet se apresentando como uma nova forma de se relacionar 

com os clientes, muitas empresas constroem sites para comunicar algo aos seus clientes e não 

se comunicarem com eles. Angehrn (1997) defende, inclusive, que as empresas ainda atuam 

de forma similar em todos os campos, concentrando seus esforços no espaço de informação 

virtual e no espaço de comunicação virtual. 
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As empresas devem aproveitar que os clientes virtuais têm maior liberdade de revelar 

informações sobre suas preferências e sobre o que não gostam, necessidades e hábitos e 

mostrar suas opiniões. Ou seja, cabe às empresas interpretar o que os clientes estão dizendo na 

internet. 

Segundo Hoffman, Novak e Chatterjee (1996 apud Albertin, 2007), a internet tem o 

potencial de mudar radicalmente a forma pela qual as empresas interagem com seus clientes. 

A web libera os clientes de seu papel tradicionalmente passivo de recebedores de 

comunicações de marketing, dando a eles um controle muito maior sobre a coleta de 

informações e o processo de aquisição, e permite-lhes tornarem-se participantes ativos dos 

processos de mercado. 

Rossi e Slongo (1998 apud Farias, 2005, p.8) afirmam que "a crescente competitividade 

on-line faz com que as empresas cada vez mais busquem a satisfação dos consumidores, 

visando comportamentos posteriores gerados pela satisfação como, por exemplo, a 

continuidade do relacionamento, lealdade, atitude positiva e o boca a boca positivo". 

Os consumidores possuem sua atenção disputada na era da internet. São bombardeados 

com mensagens que se materializam na sua frente por vários canais distintos. Existem, cada 

vez mais, alternativas de compras, com lojas especializadas, grandes shopping centers, 

catálogo de venda direta, canais de televisão com ofertas exclusivas por telefone e lojas 

virtuais de internet, defende McKenna (1992). 

E quanto mais o cliente disser à empresa o que necessita e for atendido, mais 

comprometido ficará com ela, mesmo que um concorrente ofereça um produto similar, 

defende Peppers e Rogers (2000). As empresas podem ainda integrar os próprios clientes, 

para que se beneficiem mutuamente da experiência que cada um acumulou, através de um 

intercâmbio de conhecimentos, interesses, inclinações e preferências.  

Segundo Churchill e Peter (2000), os consumidores virtuais buscam conveniência, 

empresas que ofereçam valor e desenvolvam ações que levem à lealdade. Para serem 

competitivas, as empresas devem buscar a agregação de valor, reconhecendo o cliente como 

foco, ou seja, possuir uma orientação voltada ao cliente. 

Albertin (2007, dentro dessa perspectiva de interação com clientes, defende que:  
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A integração, seja com clientes e consumidores ou com os fornecedores e parceiros, 
passa a ser uma meta de todos que participam do processo de desenvolvimento, 
produção e distribuição e suporte a utilização de produtos ou serviços para os 
clientes, visando um melhor relacionamento por meio de um atendimento efetivo de 
suas necessidades. Essa integração, para ser efetiva e contribuir de fato, tanto no 
gerenciamento do relacionamento com clientes como na estratégia das empresas, 
precisa ser amplamente apoiada no ambiente eletrônico, passando a ser integração 
eletrônica (ALBERTIN, 2007, p. 91) 

 

E é esse gerenciamento do relacionamento com o cliente que permitirá conhecer melhor 

o cliente e seu perfil, atender melhor suas necessidades, incentivar maiores volumes de 

compras e ganhar sua lealdade. Acrescenta Albertin (2007, p.92): “o comércio eletrônico é o 

ambiente natural para que o CRM3 seja efetivo, assim como o CRM será a forma de uma 

exploração adequada e estratégica das contribuições oferecidas pelo comércio eletrônico”. 

Quando se aborda o relacionamento com o cliente, Peppers e Rogers (2000) afirmam 

que: 

Se você e eu não tivermos qualquer relacionamento antes da compra e se 
continuarmos a não ter qualquer relacionamento após a compra, então a interação 
inteira entre nós restringe-se a uma única transação solidária. E nossos interesses são 
diametralmente opostos. Eu quero comprar de você o volume máximo de produtos 
pelo menor preço; você quer me vender o menor volume pelo maior preço. Num 
modelo de negócios baseado em transações e centrado em produtos, o comprador e 
vendedor são adversários, embora o vendedor possa se esforçar bastante para não 
agir como tal (PEPPERS & ROGERS, 2000, p.89) 

 
 

No âmbito da web, acredita-se inicialmente que o consumidor de internet busque 

somente a conveniência e preços menores. Contudo, Sterne (2000) defende que os clientes 

que compram pela internet possuem expectativas cada vez mais altas. Os clientes buscam 

informações sobre o produto, situação do seu pedido, características do seu próprio processo 

de compra e processos de compra melhores. 

Nesse sentido, Smith, Bailey e Brynjolfsson (2000 apud Magalhães, 2007, p.51) 

estudaram a relação do consumidor com a tecnologia para entender porque há consumidores 

on-line que se dispõem a pagar mais por produtos similares. Eles listaram alguns aspectos 

pelos quais os produtos são mais caros em uma loja do que em outra: 

                                                
3 Costumer Relationship Managment – Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente 
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• Heterogeneidade do produto: pode ser real ou apenas imaginária, ou seja, o produto 

pode ser efetivamente diferente e, por isso, mais caro ou ser diferenciado apenas na 

mente do e-consumidor; 

• Conveniência ou experiência de compra: o valor do tempo, que é a relação que o 

consumidor tem com a facilidade que a loja virtual oferece durante o ato de compra, 

tais como: mecanismos de busca, sugestões, amostras de produtos (uma música, no 

caso de um CD, por exemplo); 

• Conhecimento: o valor do conhecimento mental da localização, que é a ligação que 

o consumidor faz entre o produto e o e-commerce, ou seja, pensou em um produto, 

faz a ligação automática com o endereço eletrônico da loja virtual. Antes da internet, 

esse processo era muito ligado à localização física da loja; 

• Marca do varejista e confiança: é o peso que a marca da loja escolhida tem na 

decisão de compra, o que pode gerar o pagamento de um preço extra; 

• Lock-in ou retenção do cliente: por meio de programas de fidelidade, conhecimento 

do site, medo de trocar de fornecedor ou diversas formas de retenção; 

• Discriminação do preço: é a identificação do cliente e de seus hábitos e a oferta de 

produtos que podem interessar a ele naquele momento. Essa ferramenta de 

marketing permite ter uma política de preços flexíveis, inclusive mostrando ao 

consumidor o preço dos concorrentes, indicando a vantagem de compra imediata. 

Outra possibilidade é oferecer a chance de comprar rapidamente pagando mais ou 

pagar menos em troca de algum “favor”, como o preenchimento de uma pesquisa ou 

informação valiosa para a loja virtual. 

Por sua vez, Venetianer (2001, p.123, 124) analisa alguns aspectos relacionados ao 

valor ofertado para os clientes on-line: 

• O preço não é mais um fator preponderante na decisão de compra: fatores como 

comodidade, segurança na transação, variedade de escolha, rapidez e serviços on-

line têm grande peso na decisão de compra do consumidor on-line; 

• O consumidor on-line só compra quando percebe valor real na oferta: embora óbvia, 

nem sempre esta questão é tratada adequadamente pelas empresas; 
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• Branding4 é mais importante que preço, uma vez que a internet é habitada por 

inúmeras empresas de reputação discutível. 

Segundo Reichheld e Schefter ( 2000 apud Yamashita, 2003): 

 
 A intolerância dos clientes com a inconsistência e a mediocridade está 
desaparecendo rapidamente. No passado, as localizações convenientes das lojas, as 
forças de vendas agressivas e uma falta geral da informação protegiam as empresas 
das penalidades de fornecer qualquer coisa que não o melhor produto e qualidade de 
serviço; os consumidores eram leais por necessidade, e não por escolha. Graças à 
internet, estas proteções têm sido derrubadas. Construir lealdade superior do cliente 
não é mais uma das muitas formas de turbinar os lucros. É essencial para a 
sobrevivência (YAMASHITA, 2003, p. 76). 
 

Nesse sentido, Sterne (2000) defende que a redução de custos pela entrega eletrônica de 

informação já seria um grande benefício para justificar a venda pelo ambiente web, mas 

acrescenta que outro grande benefício é sua característica de ser uma via de mão dupla, 

diferente do rádio, da TV e dos impressos em que o consumidor recebe a mensagem, mas não 

pode emitir uma mensagem, ou seja, a internet permite a conversação, a interação e esse é um 

grande benefício para o marketing principalmente no que diz respeito ao fato de interagir com 

o cliente, de estabelecer um relacionamento eficaz. 

Outro fator relevante proporcionado pela internet é a eficiência da comunicação boca-a-

boca, em virtude do próprio consumidor poder gerar uma conversação. Relevante 

contribuição, relacionada ao boca-a-boca positivo, é apresenta por Reichheld (2002, p.32) ao 

defender que as indicações são rentáveis no comércio tradicional, mas a internet amplifica seu 

efeito e afirma: “o mouse a mouse difunde-se com rapidez ainda maior que o boca-a-boca”. 

Outro fator importante para as empresas que atuam na internet é a transparência das 

informações. As empresas acreditavam que os detalhes das rotinas internas eram preciosos e 

deviam ser tratados com sigilo. Com cautela os planos eram colocados em prática e as 

grandes idéias eram guardadas a sete chaves. Agora, as empresas fazem questão de colocar 

suas informações na internet para gerarem o maior número de visitas. “O poder não vem da 

sua agenda de contatos, mas sim da quantidade de links que levam até você”, defende 

Thompson (2007, p.128). 

                                                
4 Branding “é um conjunto das tarefas de marketing e de comunicação destinadas a otimizar a gestão das 
marcas”. (SAMPAIO, 2002, p. 176) 
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Segundo o mesmo autor, para os atuais usuários de internet a autenticidade de uma 

empresa está relacionada com a exposição on-line. “Não é fácil confiar em alguém que não 

informa seus temores e planos”. E acrescenta: “os clientes bisbilhotarão seu negócio de 

qualquer modo e seus funcionários provavelmente comentarão questões internas. Por isso, por 

que não tirar proveito e transformar todos em parceiros do processo?” (p.128) 

Entretanto, existe um impasse relacionado à internet: enquanto as empresas buscam 

diminuir custos e desumanizar o atendimento via internet, como fortalecer o relacionamento 

com o cliente passando pelo computador? Como conquistar a lealdade senão existe mais o 

contato face-to-face (cara a cara)? 

À medida que algumas empresas viram na internet a possibilidade de se desenvolver 

novos negócios, outras utilizam a internet para com um complemento de suas ações físicas e 

outras, simplesmente ,porque a concorrência está fazendo e está “na moda”.  

Segundo Simon e Schumann (2001 apud Yamashita, 2003), a internet pode aumentar 

significativamente a criação de valor para o cliente de três maneiras, superando seus 

concorrentes em valor: 

• Crescente compartilhamento de informações entre compradores e vendedores, tanto 

sobre a empresa, suas linhas de produtos, serviços e capacidades da empresa à 

disposição dos clientes como as preferências e hábitos dos mesmos, numa 

comunicação bidirecional; 

• Maiores oportunidades para segmentação de mercado e "customização em massa”: 

dadas as características da interatividade, não só são facilitadas as recomendações 

sobre os produtos existentes como também a criação de novos produtos. Os registros 

de informações sobre clientes podem ser usados para servir novos segmentos pela 

internet ou propor vendas complementares, com a possibilidade de desenvolvimento 

de uma diferenciação de preço mais eficaz e de aumento do valor total para o 

cliente; 

• Redução significativa dos custos de transação, facilidade de realizar negócios, e 

melhorias reais nos produtos e serviços do cliente, possibilitadas pelo fato de a 

internet estar disponível todo o dia, possuir habilidades interativas, independência 

geográfica e a facilidade de que os pedidos sejam enviados com o mínimo de erros. 
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Além disso, a internet permite poder utilizar seu acesso direto aos clientes e 

oferecer-lhes serviços adicionais ou links para outros negócios que possam servi-lo, 

a um custo baixo. 

Dentro dessa mesma abordagem, Raut (2002 apud Yamashita, 2003, p.92-94) afirma 

que existem algumas maneiras para tentar atingir a satisfação do cliente conquistado 

digitalmente: 

• Programas de lealdade: o maior valor para o cliente deste tipo de programa é 

“quanto mais você compra, mais você tem benefícios". A lealdade prende o 

consumidor à marca ao "levantar barreiras de saída"; 

• Marketing colaborativo: é uma estratégia de negócios centrada no cliente para 

fornecer-lhe valor por meio de parcerias. Este conceito está relacionado à 

identificação de marcas de interesse de seus clientes e à criação de oportunidades 

para que tais marcas lhes ofereçam incentivos que não tenham sido possíveis no 

nível individual. É uma situação do tipo ganha-ganha-ganha para todas as entidades: 

empresa, clientes e parceiros; 

• Marketing pró-ativo: trata-se da identificação das necessidades dos clientes antes 

mesmo que eles próprios o façam, a fim de fornecer-lhes informações e auxiliá-los a 

decidir sobre uma compra. Isto é particularmente aplicável a novos produtos ou 

versões de produtos; 

• Vendas cruzadas: identificam e oferecem ao cliente produtos do portfólio da 

empresa que possam beneficiá-lo. A empresa pode manter em seu banco de dados 

de clientes informações sobre os relacionamentos com os mesmos, conhecimento 

que pode ser utilizado de maneira inteligente para assegurar que a organização 

consiga um "valor do cliente durante a sua existência" mais alto ao vender-lhe o 

máximo possível de produtos relevantes de seu portfólio; 

• Janela única de serviço: trata-se da habilidade de reconhecer um cliente como uma 

única entidade por todos os vários produtos/serviços que a empresa lhe oferece; a 

empresa deve ser vista como um todo por ele, e não como vários departamentos 

separados e não integrados; 
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• Suporte 24X7: os clientes estão ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e 

iniciativas como call-centers e helpdesks se tornam mais efetivas com o uso de 

soluções tecnológicas mais robustas e redimensionáveis, com um histórico 

detalhado de interações com sua base de clientes, a fim de permitir-lhes oferecer um 

serviço muito mais eficiente para cada cliente individual.  

O suporte ao cliente através da internet talvez seja a alternativa que as empresas mais 

buscam, por possuir vantagens sobre um serviço humano, como cita Jamil (2001): maior 

capacidade de atendimento simultâneo, maior disponibilidade de tempo e horário e operação 

automatizada, que gera maior controle por parte da empresa. 

Nesse sentido, Raut (2002 apud Yamashita, 2003, p.92-94) acrescenta algumas 

características de um bom call-center: 

• Um sistema de gerenciamento de e-mails enviados, com características como 

segmentação, construção de correio dinâmico, rastreamento de performance, etc.; 

• Um sistema de resposta automática que pode ser utilizado para envio de alertas e e-

mails; 

• Um sistema de gerenciamento de e-mails recebidos, com características como auto-

resposta (respostas pré-formatadas para agilizar o retorno), apoio ao pessoal de 

serviço ao cliente na pesquisa de respostas apropriadas na base de dados e 

ferramentas de colaboração. Os e-mails podem ser direcionados, de modo 

inteligente, ao atendente apropriado para prestar serviço ao cliente com base na 

carga de trabalho, expertise ou, até mesmo, humor do cliente; 

• Self-service assistido, pelo qual o cliente pode ter acesso a áreas relevantes do site da 

organização, auxiliado por um agente de serviços virtual; o self-service é o serviço 

mais eficiente em termos de custos que uma empresa pode prover. Caso as respostas 

desejadas não possam ser obtidas por esse meio, os clientes têm a opção de um 

diálogo com a empresa via e-mail ou chat ao vivo. Os melhores softwares permitem 

que resultados do questionamento sejam publicados em uma base de dados dinâmica 

crescente, de maneira que as consultas futuras possam ser respondidas também por 

esse meio. 
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• Chat ao vivo: fornece um nível de interação pessoal, one-to-one, em tempo real, com 

o objetivo principal de minimizar os abandonos de "carrinhos de compras"; 

• Feedback automatizado do cliente: sem uma ferramenta permanente que promova o 

diálogo e solicite o feedback do cliente, a navegação se dará por suposições e  

especulações, desconectada dos desejos dos clientes. Os melhores mecanismos de 

feedback pesquisam e tabulam automaticamente dados da satisfação do cliente após 

cada consulta. Pesquisas on-line "customizáveis" podem questionar os clientes sobre 

qualquer assunto além de coletar dados demográficos, testar conceitos de produtos, 

rastrear o reconhecimento da marca ou conduzir um debate em tempo real pelo site. 

Para efeito de análise no presente estudo, será utilizado o modelo de relacionamento 

com clientes através da internet proposto por Bauer et al. (2002). Os autores defendem que, 

para desenvolver um ambiente de relacionamento pela web, as empresas devem seguir as 

seguintes diretrizes: 

• Constante disponibilidade de informações: as informações dispostas no ambiente 

web têm que estar constantemente atualizadas. Como informações virtuais, não 

físicas, podem ser transferidas para qualquer canto do mundo utilizando a própria 

estrutura da rede; 

• Dirigibilidade de informações5: a estrutura da internet permite que as pessoas se 

comuniquem diretamente e imediatamente.  

• Interatividade: esse termo representa as atividades relacionadas de diversas partes. A 

informação que o usuário recebe depende de onde ele entrou antes. Por exemplo, a 

web permite uma rápida navegação entre as partes que estão interligadas. Os 

hiperlinks utilizados pelos usuários ficam marcados, destacados pelo texto. Ao 

usuário são fornecidos diferentes dados, dependendo de qual link ele escolheu. 

• Eficiente transferência de informações: não só as informações podem ser atualizadas 

a qualquer momento e a baixo custo, como a web tem uma capacidade multimídia. 

Ou seja, produtos e serviços podem ser apresentados visualmente e utilizando som. 

                                                
5 Para a pesquisa realizada nessa dissertação, o critério dirigibilidade da informação foi abrangido pelo critério 
interatividade. 
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Além disso, os clientes podem ter acesso a versões eletrônicas demonstrativas via 

internet. 

• Personalização: a interatividade em tempo real permite que haja uma 

individualização, permitindo aos usuários selecionarem informações particulares. 

De certa forma, as vantagens dessa mídia massiva, especialmente a fácil 

disponibilidade, são combinadas com uma comunicação individual direta, em 

primeiro lugar, e com informação específica, relevante e atualizada. Por outro lado, 

a web permite que cada produto seja concebido de acordo com as especificidades de 

cada cliente, como condições e preferências de consumo, resultando em uma ótima 

adaptação personalização e com isso uma grande qualidade do produto e serviço. 

• Integração de comunicação e transação: a internet oferece uma oportunidade para 

comprar produtos e serviços diretamente. 
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Figura 3: Estrutura de Referência para relações com clientes através da internet 
Fonte: adaptado de Bauer et al. (2002) 

 

Finalmente, Bauer et al. (2002) defende que, se as empresas conseguirem implementar 

esses critérios apresentados no ambiente virtual, conseqüentemente estão buscando os 

construtos abordados anteriormente: satisfação, confiança e comprometimento.  

Desta forma, percebe-se que as empresas conseguem aplicar o e-marketing de forma 

efetiva quando possuem a interação do cliente, que lhes dá informações sobre suas 



62 
 

necessidades, hábitos, opiniões, etc. Esse fenômeno do próprio internauta gerar conteúdo na 

internet ficou popularizado como web 2.0 que, segundo Primo (2007) é “a segunda geração de 

serviços on-line e caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento 

e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 

participantes do processo”. 

Todavia, ainda existem obstáculos para as empresas investirem uma maior parte de suas 

verbas na internet. De fato muitas empresas têm investido na internet, uma vez que criam seus 

sites, investem em profissionais com conhecimento em web design, web marketing, fazem 

publicidade na web através de banners, links patrocinados, etc., e muitas delas criaram 

sistemas de vendas pela internet, buscando novos mercados. Entretanto, “a grande maioria das 

empresas, apesar de muitas investirem na criação de um site, esqueceram de investir no 

marketing on-line. E apesar de terem um site, ele não gera nenhum tipo de retorno para a 

empresa”, defende Kendzerski (2008). 

Isso porque apenas colocar um site na internet não significa que a empresa está 

utilizando o meio de forma eficaz. O autor ainda acrescenta que existem quatro fatores que 

influenciam sobremaneira as empresas que questionam se a internet vale a pena receber 

investimento:  

• Cultura empresarial: empresários que detêm o poder de decisão nas empresas 

possuem mais de 40/50 anos e não entendem que a internet pode ser uma excelente 

ferramenta de ferramenta de negócios; 

• Desconhecimento do meio: estes mesmos empresários tiveram sua formação da 

forma tradicional e possuem extrema dificuldade de compreenderem as mudanças 

de comportamento do mercado; 

• Consideram de alcance limitado: não entenderam ainda que a internet atinge um 

público formador de opinião, com grande potencial de compra e são digitais. 

Portanto é o mercado que toda empresa quer atingir.  

• Tecnologia x Recursos Humanos: as empresas investem "muito" em tecnologia e 

esquecem das pessoas que irão administrar, gerenciar, responder e-mails, etc. 
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Desta forma, acredita-se que o relacionamento com clientes na internet ainda é um tema 

incipiente para a maioria das empresas. Mesmo em relação às empresas do setor de TI, que 

fornecem as aplicações tecnológicas para o melhor gerenciamento do relacionamento com o 

cliente nas demais organizações, acredita-se que não consegue desenvolver todo o potencial 

que a internet oferece, por isso torna-se importante investigar como utilizam a internet para 

interagir com os seus clientes, e isso é o que se pretende vislumbrar com a pesquisa a seguir. 
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4 METODOLOGIA 

Lakatos e Marconi (1991) definem método como: 

 O conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 
economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros - 
traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 
cientista. (LAKATOS & MARCONI, 1991, p.40) 

 
Nesse sentido, o ambiente competitivo em que vivemos hoje exige que a pesquisa 

científica forneça informações corretas para não originar decisões gerenciais desastrosas. 

“Boas decisões não se baseiam em instinto, intuição ou mesmo puro critério”, defende 

Malhotra (2001, p.04).  

Desta forma, são apresentadas a seguir as considerações metodológicas feitas para a 

estruturação da pesquisa que foi integrada ao presente estudo. 

4.1. Etapas da pesquisa 

Visando atingir os objetivos propostos por este estudo, foram realizadas, de forma 

seqüencial e complementar, três pesquisas: exploratória, descritiva de observação e descritiva 

do tipo survey. 

Primeiramente, foi realizada a pesquisa exploratória que tem como objetivo prover o 

pesquisador de maior clareza sobre o tema, visando obter critérios e compreensão acerca do 

objeto estudado. Malhotra (2001, p.105) defende que essa pesquisa deve ser usada “em casos 

nos quais é necessário definir o problema com maior precisão, identificar cursos relevantes de 

ação ou obter dados adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem”.  

Desta forma, o trabalho iniciou-se com a pesquisa exploratória bibliográfica, que fez um 

levantamento, seleção e documentação do que já foi publicado sobre o tema, envolvendo a 

procura de teses, dissertações, artigos, livros, revistas e sites. Assim, possibilitou o contato 

com os trabalhos já escritos e, com isso, uma maior familiaridade com o tema, já abordado 

anteriormente. 

Em seguida, foram realizadas duas pesquisas descritivas que, segundo Mattar (2001, 

p.23), “são caracterizadas por possuírem objetivos bem definidos, procedimentos formais, 

serem bem estruturadas e dirigidas para a solução de problemas ou avaliação de alternativas 

de cursos de ação”.  
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Diferente da exploratória, a pesquisa descritiva pressupõe profundo conhecimento do 

problema a ser estudado, e por isso exige métodos detalhados para conseguir essas 

informações. 

No presente trabalho foi utilizado, inicialmente, o método de observação estruturada em 

uma análise de conteúdo comparativa entre os sites6 de 4 empresas cearenses de TI. No 

método de observação estruturada, “o pesquisador especifica detalhadamente o que deve ser 

observado e como devem ser registradas as medidas [...] nessas circunstâncias, os detalhes do 

fenômeno a ser observado podem ser identificados com clareza”, afirma Malhotra (2001, 

p.193). 

A vantagem dos métodos observacionais é que eles permitem a avaliação efetiva, ao 

invés de permitir a avaliação de um comportamento pretendido. Além disso, uma tendência 

potencial causada pelo pesquisador é eliminada ou reduzida, defende Malhotra (2001).  

Assim, foi feita a análise de conteúdo, que se apresenta como “uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo efetivo da comunicação [...]. É um método apropriado 

quando o fenômeno observado é a comunicação, e não um comportamento ou objetivos 

físicos”. 

No presente estudo, o objeto de análise foi a comunicação que é realizada pelas 

empresas cearenses de TI com seus clientes através da internet. Baseado no modelo proposto 

por Bauer et al. (2002), foi desenvolvido um quadro comparativo entre as empresas 

pesquisadas (ver anexo A). 

E, finalmente, foi realizada a pesquisa descritiva do tipo survey, que “se baseia no 

interrogatório dos participantes, aos quais se fazem várias perguntas sobre o seu 

comportamento, intenções, atitudes, percepções...” (p.179). Para o presente estudo foi 

utilizado o método eletrônico entrevista por e-mail, em que foi desenvolvido um HTML (ver 

anexo B), que convidou os clientes da Fortes Informática a responderem a pesquisa clicando 

em um link que direcionava para o questionário a ser respondido (ver anexo C). 

Vale ressaltar que, antes da definição final do questionário que será explicado a seguir, 

foi feito o pré-teste com o intuito de averiguar a compreensão das respondentes com os termos 

                                                
6 As empresas Fortes Informática, Casa Magalhães e Evolução Informática, além dos sites, possuem áreas 
restritas para clientes na internet. Assim, forneceram um login e senha para que a pesquisa pudesse ser 
concluída. 



66 
 

utilizados no questionário com relação ao correto entendimento das perguntas, a lógica na 

seqüência das mesmas, a ocorrência de possíveis objeções durante as repostas e até mesmo a 

necessidade de incluir novas perguntas ao questionário. Assim, o pré-teste foi realizado 

durante o mês de maio de 2009, com um total de quinze clientes de várias empresas de TI, 

que foram escolhidos de acordo com o seguinte filtro: cliente de uma empresa cearense de TI 

que fosse usuário de internet.  

4.2. Plano de amostragem: universo e amostra 

Enquanto “amostra é qualquer parte de uma população, [...] amostragem é o processo de 

colher amostras de uma população”, afirma Mattar (2001, p.133). Desta forma, a idéia básica 

da amostragem em um processo de pesquisa é de que a coleta de dados seja relativa a alguns 

elementos da população e sua análise possa proporcionar relevantes informações sobre toda a 

população, ou seja, o universo da pesquisa.  

Para a análise de conteúdo comparativa, a amostragem escolhida foi a não-probabilística 

por julgamento, em que o pesquisador “exercendo seu julgamento ou aplicando sua 

experiência, escolhe os elementos a serem incluídos na amostra, pois os consideram 

representativos da população de interesse”, defende Malhotra (2001, p.307). 

Assim, foram escolhidas 4 empresas de TI genuinamente cearenses, de diferentes ramos 

de atividades:  

• Fortes Informática (Software): a empresa, pertencente ao Grupo Fortes de 

Serviços, possui mais de 20 anos de mercado, desenvolvendo e comercializando 

softwares nas áreas contábil, administrativo-financeira, gestão empresarial e 

recursos humanos. Possui, atualmente, mais de 3000 clientes ativos no estado do 

Ceará. (ver anexo D) 

• Casa Magalhães (Software e Hardware): a empresa, pertencente ao Grupo Casa 

Magalhães, possui mais de 40 anos de mercado, comercializando máquinas e 

softwares na área de Automação Comercial, voltada ao setor varejista. Atualmente 

conta com mais de 6.000 clientes ativos no estado. (ver anexo E) 

• Evolução Informática (Treinamento): a empresa, pertencente ao Grupo Evolução, 

possui 23 anos de atuação no mercado, atuando na área de educação técnica e 
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superior de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). Possui uma base de 

clientes que gira em torno de 10.000 estudantes em todo o estado. (ver anexo F) 

• Cecomil (Hardware): a empresa nasceu em 1985, desde o início atuando na venda 

de equipamentos e suprimentos na área de informática. Atualmente conta com uma 

carteira rotativa de aproximadamente 30.000 clientes, dentre pessoas jurídicas e 

físicas. (ver anexo G) 

As empresas foram escolhidas pelos seguintes critérios: representatividade e renome no 

mercado no local, serem sindicalizadas e filiadas ao sistema Assespro-Seitac7 e possuírem 

uma carteira significativa de clientes. 

Em relação à pesquisa survey pela internet, a amostragem selecionada foi a não-

probabilística por acessibilidade, uma vez que a pesquisa foi enviada aos 3.000 clientes ativos 

da Fortes Informática, nos dias 13, 20 e 27 do mês de julho, dos quais 110 retornaram, mas 

foram contabilizados 100 questionários válidos, cujo resultado será apresentado a seguir. Os 

clientes receberam um e-mail marketing em que foram convidados clicar em um link para 

preencher a pesquisa.  

Esse tipo de amostra, mesmo não sendo a mais confiável, foi escolhida em virtude do 

caráter de auto-preenchimento eletrônico do questionário, ou seja, ficou impossibilitado ao 

pesquisador manipular o tamanho da amostra. Apesar de ser um método menos confiável, 

como alerta Malhotra (2001), por possuir uma taxa de resposta baixa, o autor também defende 

que na amostragem por acessibilidade as unidades amostrais são mais acessíveis, fáceis de 

medir e cooperadoras, pois já que os entrevistados são convidados, quem responde a pesquisa 

o faz espontaneamente. 

A proposta inicial do estudo foi realizar a pesquisa survey com os clientes das quatro 

empresas analisadas. Entretanto, por fatores explicados na conclusão deste estudo, houve 

limitações que não possibilitaram uma amostra de respondentes maior. 

4.3. Estrutura da pesquisa descritiva 

4.3.1 Formulário 

                                                
7 O sistema ASSESPRO-SEITAC é formado pela ASSESPRO-CE (Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação, Software e Internet - Regional Ceará) em conjunto com o SEITAC (Sindicato das 
Empresas de Informática, Telecomunicações e Automação do Ceará). 
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Para a análise de conteúdo comparativa dos sites escolhidos foi elaborado um 

formulário observacional, que tem como vantagem o fato que o pesquisador “não precisa se 

preocupar com o impacto psicológico das questões ou a maneira como são formuladas”, 

defende Malhotra (2001, p.291). Deve apenas elaborar um formulário que identifique com 

clareza a informação desejada e simplifique a codificação, a entrada e a análise dos dados. 

Desta forma, o formulário proposto (ver anexo A) foi desenvolvido com base no 

modelo defendido por Bauer et al. (2002), selecionando as características que poderiam ser 

analisadas na observação: disponibilidade de informações, transferência de informações, 

interatividade e personalização. O critério dirigibilidade, conforme explicado anteriormente, 

passou a ser abrangido pelo critério interatividade, e o quesito integração da transação não foi 

incluso nesta primeira análise, pois entende-se que depende integralmente da análise do 

cliente, sendo realizada posteriormente no questionário aplicado. 

Na análise comparativa proposta, foram separados três grandes grupos para facilitar a 

análise por parte do observador. Para o preenchimento da tabela, foi utilizado o seguinte 

critério: 1(um) ponto se a empresa possuir o critério analisado e 0 (zero) pontos quando a 

empresa não apresentar o quesito analisado. 

• Disponibilidade dos canais de comunicação - nesse campo foi analisada a existência 

dos seguintes canais de comunicação: caixa de sugestões na própria empresa, 

serviço telefônico, serviço pessoal de atendimento ao cliente, internet (email para 

contato), internet (área reservada para clientes), internet (bate-papo) e carta 

impressa; 

• Eficiência na transferência de informações - nesse campo foi verificada a existência 

dos seguintes serviços: videoteca de treinamento, FAQ (dúvidas freqüentes), 

download de atualizações, download de versão demonstração, relatórios de 

atendimentos realizados, informações financeiras, informações sobre produtos e 

serviços e envio de newsletter. 

• Interatividade e personalização das informações: nesse momento, foram observados 

outros serviços, como: comercial, financeiro e ouvidoria via chat, pesquisas de 

opinião, solicitações nos softwares, resposta ao chamado pela internet, respostas 

personalizadas ao chamado, fórum de discussão, área restrita para clientes, 

capacidade de personalização do ambiente web e programas de fidelidade. 
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4.3.1 Questionário 

Em seguida, foi desenvolvido o questionário para realização da pesquisa survey, 

reformulado com as alterações necessárias após a fase de pré-teste. Segundo Malhotra (2001), 

o questionário é um conjunto formal de perguntas cujo objetivo é obter informações dos 

entrevistados e possui três objetivos específicos: 

• Traduzir a informação desejada em um conjunto de questões específicas que os 

entrevistados tenham condições de responder; 

• Motivar e incentivar o entrevistado a se deixar envolver pelo assunto, cooperando e 

completando a entrevista; 

• Minimizar o erro na resposta. 

No questionário, diferente do formulário que abrangeu a análise das 4 empresas,  forma 

entrevistados omente clientes da Fortes Informática. O objetivo inicial da ferramenta foi 

conhecer o entrevistado, através de dados como nome e e-mail. A inserção desses dados 

pessoais não foi obrigatória, mas se deixou disponível para que o respondente concorresse a 

prêmios, que foram oferecidos para sorteio com o intuito de estimular a resposta da pesquisa 

aplicada (ver anexo B).  

Em seguida, o questionário proposto também buscou identificar os serviços 

disponibilizados pela empresa Fortes Informática, utilizando como base os mesmos que foram 

analisados no formulário comparativo. Também foram avaliados os construtos abordados: 

satisfação, confiança e comprometimento.  

Para o questionário, foi utilizada a escala de Likert, que segundo Malhotra (2001, 

p.255), “exige que os entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância com 

cada uma da série de informações sobre objetos de estímulo”. Na validação dos critérios e 

construtos dispostos, foi definida uma escala em que cliente marcava desde “discordo 

totalmente” até “concordo totalmente”, acrescido somente uma coluna “não sei”, em virtude 

da solicitação de alguns respondentes no momento de pré-teste da pesquisa, que afirmaram 

não conhecer alguns campos que estavam sendo questionados. 
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Os resultados obtidos tanto com a análise de conteúdo comparativa, através de 

formulário elaborado, quanto os dados oriundos da pesquisa survey que foi respondida pelos 

clientes, serão apresentados a seguir. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Análise comparativa de conteúdo 

Os resultados apresentados a seguir decorrem do preenchimento do formulário 

proposto, baseado no modelo do Bauer et al. (2002).  

Visando facilitar a análise, o quadro se dividiu em três grupos de análises: 

disponibilidade dos canais de comunicação, eficiência na transferência de informações e 

interatividade e personalização, detalhados anteriormente na Metodologia. Considera-se que o 

critério dirigibilidade é abrangido pelo critério personalização, e a integração da transação só 

é passível de verificação junto aos clientes. 
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Tabela 3: Análise comparativa das empresas cearenses de TI 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme se observa, em relação à disponibilidade dos canais de comunicação, as 

empresas possuem um bom desempenho, conforme ilustra o gráfico a seguir:  
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Gráfico 3: Comparativo de disponibilidade dos meios de comunicação 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com o critério disponibilidade dos canais de comunicação, percebe-se que as 

empresas, mesmo em níveis diferentes, já alertaram para a importância de aumentar os pontos 

de contato com os clientes, de forma a garantir que seu público-alvo tenha fácil acesso à 

organização.  

Entretanto, no que diz respeito à eficiência da transferência de informações pela 

internet, há uma disparidade maior conforme gráfico a seguir: 

 
Gráfico 4: Comparativo da eficiência na transferência de informações 
Fonte: Elaborado pela autora 

  

Enquanto as empresas Fortes Informática e Casa Magalhães possuem uma alta 

eficiência na transferência de informações pela internet, a análise mostrou que a Evolução 

Informática e a Cecomil deixam a desejar nesse quesito.  
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E em relação ao critério interatividade e personalização, observa-se que as empresas de 

uma forma geral estão bem abaixo do esperado, conforme demonstra o gráfico: 

 
Gráfico 5: Comparativo de interatividade e personalização 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme o gráfico mostra, todas as empresas analisadas estão abaixo de 70% de 

abrangência dos critérios de interatividade e personalização. Esse resultado corrobora com os 

estudos de Angehrn (1997), que defende que as empresas já atuam de forma significativa no 

espaço de informação e comunicação virtual, mas ainda deixam a desejar no que diz respeito 

ao espaço de distribuição e transação virtual. 

Com base nessas respostas, pode-se afirmar que as empresas cearenses de TI ainda 

utilizam de forma incipiente a internet no relacionamento com seus clientes, uma vez que 

abrangem apenas 54% dos quesitos necessários para obter uma boa estrutura de 

relacionamento com seus clientes, segundo Bauer et al. (2002).  

Outra análise pertinente a ser feita é observar que as empresas que obtiveram melhor 

desempenho, Fortes Informática e Casa Magalhães, trabalham com o suporte técnico a 

software, o que pela natureza em si, já exige um maior relacionamento com o cliente, 

diferente da atividade da Evolução Informática, que são treinamentos pontuais, e, 

principalmente, no caso da Cecomil, que é a venda de hardware no varejo. Como os clientes 

de empresas de softwares geralmente possuem um contrato de manutenção mensal, é 

explicado a necessidade de haver um maior investimento no relacionamento por parte da 

organização. 
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Mesmo assim, a análise mostrou que as empresas em questão são mais focadas na 

disponibilidade de canais de comunicação e na transferência de informações, e ainda pouco 

atuantes no que diz respeito à interatividade e personalização com seus clientes na internet, 

corroborando com a opinião já mencionada de Angehrn (1997). Ou seja, alguns critérios 

necessários para se estabelecer relações duradouras com os clientes ainda não são trabalhados 

de forma completa pelas empresas cearenses de TI. 

5.2 Pesquisa survey 

A seguir, serão apresentados os dados que resultaram da aplicação do questionário (ver 

anexos B e C) enviado via e-mail para a base de 3.000 clientes da Fortes Informática nos dias 

13, 20 e 27 do mês de julho de 2009. Ao total, foram respondidos 110 questionários, dos 

quais 100 foram válidos, utilizados neste estudo e que serão apresentados a seguir. 

Desta forma, vale ressaltar que os resultados a seguir não demonstram uma percepção 

dos clientes das empresas cearenses de TI, uma vez que, em virtude das limitações explicadas 

na conclusão desse estudo, a pesquisa foi aplicada com os clientes da Fortes Informática. 

Entretanto, é uma análise pertinente a ser feita, uma vez que representa uma das maiores 

empresas de TI no Ceará. 

5.2.1 Critérios propostos por Bauer et al.(2002) 

Assim como o formulário comparativo das empresas cearenses de TI, a estrutura do 

questionário foi baseada no modelo de referência de relações com clientes através da internet 

proposto por Bauer et al. (2002), já explicado anteriormente, e que teve como finalidade 

alcançar os objetivos deste trabalho. 

Inicialmente, a pesquisa solicitou do respondente a identificação do nome e e-mail, com 

o objetivo de participar do sorteio de prêmios, que foi realizado com o intuito de estimular a 

resposta do presente estudo.  

A pesquisa começa a ser realizada através da análise das seis diretrizes propostas por 

Bauer et al. (2002) , também já explicadas,  para direcionar um eficiente relacionamento com 

clientes através da internet. 
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Em relação ao critério disponibilidade, inicialmente a pesquisa visa identificar quais 

canais de comunicação a empresa oferece para o cliente, perguntando quais dos canais que 

estão listados estão disponíveis para o cliente e quais não sabem informar: 

 
Gráfico 6: Conhecimento sobre canais de comunicação disponíveis 
Fonte: Pesquisa direta 

 

Os resultados mostram que o serviço telefônico, com 100% de conhecimento, e o e-mail 

de contato, com 95%, são os meios mais conhecidos pelos clientes, mesmo que a empresa 

disponibilize todos os canais de comunicação citados. Desta forma, mesmo disponibilizando 

vários canais de comunicação, os clientes não têm conhecimento de todos os meios existentes. 

Na mesma pergunta, foi questionado aos clientes, dentre os canais que eles afirmaram 

que estavam disponíveis, quais de fato eles utilizam:  

 
Gráfico 7: Utilização dos canais de comunicação disponíveis 
Fonte: Pesquisa direta 
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Nesse momento, percebe-se que o serviço telefônico (74%), o e-mail de contato (66%) e 

o atendimento pessoal (63%) são os canais mais utilizados pelos clientes da empresa que 

sabem que o canal está disponível para comunicação. É importante perceber que o contato 

telefônico e o contato pessoal ainda estão muito presentes no relacionamento comprador-

fornecedor, sendo a internet um canal novo que ainda não foi massivamente adotado pelos 

consumidores. Entretanto, o contato pela internet já apresenta uma importância e uso maior 

que canais tradicionais, como a caixa de sugestões na própria empresa e a carta, mostrando 

com isso que a web pode ser melhor utilizada pela empresa, visto a série de possibilidades que 

permite, como foi visto anteriormente na pesquisa bibliográfica. 

Também é pertinente observar que os clientes utilizam de uma forma significativa todos 

os canais que eles têm ciência que existem, ou seja, uma vez a empresa divulgando os canais 

de comunicação, há uma adoção relevante por parte dos clientes. 

Em seguida, os clientes avaliam diretamente as diretrizes propostas por Bauer et al. 

(2002), que são a disponibilidade dos canais de comunicação, a eficiência na transferência de 

informações, a interatividade na internet, personalização e integração da transação; e os 

construtos confiança, satisfação e comprometimento, que são apontados pelo autor como 

conseqüência dos critérios estabelecidos. 

As diretrizes e os construtos foram avaliados pelos clientes obedecendo a uma escala de 

Likert, que foi desde “discordo totalmente” até “concordo totalmente”, e acrescentado uma 

coluna “não sei” para os clientes que não sabiam opinar sobre o critério perguntado. A seguir, 

considera-se as seguintes siglas para os gráficos abordados: DT - discordo totalmente; D – 

discordo; NCND: nem concordo nem discordo; C – concordo; CT – concordo totalmente; NS 

– não sei. 

No critério disponibilidade, foi questionado se os atuais canais de comunicação 

atendiam plenamente as necessidades dos clientes, se ofereciam um rápido acesso e 

disponibilizavam informações corretas e precisas. Segue o resultado obtido: 

Disponibilidade dos atuais canais de 
comunicação Total 

DT D NCND C CT NS 

1 2 3 4 5 6 

Atendem plenamente as suas 
necessidades 100 2% 4% 17% 57% 19% 1% 

Oferecem um rápido acesso 100 4% 17% 11% 44% 23% 1% 
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Possuem informações corretas e 
precisas 100 2% 11% 11% 52% 23% 1% 

Tabela 4: Disponibilidade dos atuais canais de comunicação 
Fonte: Pesquisa direta 
 

O resultado apresentado mostra que a maior parte dos clientes concorda que existe uma 

boa disponibilidade dos canais de comunicação, uma vez que 63% concordam ou concordam 

totalmente que atendem suas necessidades, 67% afirmam que possuem um rápido acesso e 

75% dos entrevistados afirmam que as informações disponibilizadas são corretas e precisas. 

Vale ressaltar que, mesmo as empresas de TI ainda não utilizando a internet de forma 

plena para se relacionar com seus clientes, como se observou na análise comparativa, os 

atuais canais disponíveis atendem as necessidades dos clientes, como comprova a tabela 4. Ou 

seja, apesar de inúmeras as possibilidades da internet, os clientes ainda acreditam que os 

canais tradicionais e as ferramentas já disponibilizadas na internet têm suprido suas 

expectativas no que diz respeito à comunicação com a empresa fornecedora. 

Em seguida, outro critério bem avaliado foi a eficiência da transferência de informações 

na internet, uma vez que 73% da população concordam ou concordam totalmente que 

conseguem localizar facilmente as informações que precisa, 86% que são informadas sobre os 

produtos e serviços que a empresa oferece e 82% que têm acesso a informações sobre 

produtos e serviços que procura. 

Eficiência na transferência de informações na 
internet Total 

DT D NCND C CT NS 
1 2 3 4 5 6 

Consegue localizar facilmente as informações 
que precisa. 100 5% 10% 9% 52% 21% 3% 

É comunicado sobre promoções sobre os 
produtos e serviços que a empresa oferece. 100 4% 5% 5% 52% 34% 0% 

Tem acesso a informações financeiras (cobrança, 
2ª via de boleto, etc.) 100 2% 5% 11% 41% 25% 16% 

Tem acesso a informações sobre produtos e 
serviços que procura. 100 3% 4% 5% 54% 28% 6% 

Tabela 5: Eficiência na transferência de informações na internet 
Fonte: Pesquisa direta 

 

Entretanto, pode-se observar que, apesar de 66% afirmarem que tem acesso a 

informações financeiras (cobrança, 2ª via de boleto, etc), 16 % afirmaram não saberem se a 
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empresa possui essas informações, o que será comentado posteriormente na parte de análise 

dos serviços disponibilizados. 

Dando continuidade, o outro critério avaliado, foi a interatividade que a empresa possui 

com o cliente através da internet, mostrada no seguinte resultado: 

Interatividade na internet Total DT D NCND C CT NS 
1 2 3 4 5 6 

A empresa responde com rapidez às suas 
solicitações pela internet. 

100 5% 7% 14% 36% 22% 16% 

A empresa disponibiliza na internet um fórum de 
discussão (espaço destinado a promover debates 
on-line sobre determinado assunto) para os seus 
clientes. 

100 3% 6% 11% 26% 7% 47% 

A empresa sempre realiza pesquisas pela internet 
para saber sua opinião sobre os produtos e serviços 
que presta. 

100 7% 9% 15% 34% 12% 23% 

A empresa sempre realiza pesquisas pela internet 
para saber sua opinião sobre o atendimento 
prestado. 

100 8% 16% 10% 37% 8% 21% 

A empresa disponibiliza um canal de suporte pela 
internet em que consegue tirar suas dúvidas. 

100 4% 10% 15% 27% 27% 17% 

Tabela 6: Interatividade na internet 
Fonte: Pesquisa direta 
 

Em relação à interatividade, percebe-se que a empresa ainda tem muito a desenvolver, 

uma vez que, na maioria dos critérios, menos de 50% dos clientes concordaram ou 

concordaram totalmente. Além disso, vale observar os altos índices dos clientes (43%, 23% e 

21%) que desconhecem as ferramentas de interatividade que a empresa disponibiliza através 

da internet. Ou seja, além de desenvolver funcionalidades que promovam a interação com os 

clientes, faz-se necessário à empresa divulgar mais seus serviços para que estes passem a ser 

utilizados pelos clientes e se apresentem como diferenciais em relação à concorrência. 

Em seguida, outro critério que ficou abaixo da média foi a personalização através da 

internet: 

Personalização através da internet Total DT D NCND C CT NS 
1 2 3 4 5 6 

Sempre que contata a empresa pela internet, recebe 
respostas personalizadas em relação a sua 
solicitação. 

100 6% 6% 15% 35% 23% 15% 

A empresa disponibiliza uma área restrita para 
clientes terem acesso às suas informações. 100 4% 1% 8% 35% 35% 17% 

A empresa disponibiliza uma área restrita em que 
pode personalizar seu ambiente de visualização 
(pode alterar menus, cores, layout, etc). 

100 6% 6% 33% 0% 10% 45% 
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A empresa disponibiliza programas de fidelidade 
(do tipo "quanto mais você compra mais pontos 
ganha") através da internet. 

100 11% 9% 15% 14% 5% 46% 

Tabela 7: Personalização através da internet 
Fonte: Pesquisa direta 
 

Em relação à personalização, também se percebe que a empresa não obtém um nível 

elevado, uma vez que na maioria dos critérios, menos de 50% dos clientes concordaram ou 

concordaram totalmente com a eficiência das funcionalidades citadas. Além disso, vale 

observar os altos índices dos clientes que desconhecem as ferramentas de interatividade que a 

empresa disponibiliza através da internet, variando entre 15 e 46%. As mesmas considerações 

sobre a divulgação das funcionalidades feitas anteriormente ao se falar de interatividade 

podem ser levadas em questão ao se tratar de personalização. 

E, finalmente, no último critério analisado, foi a integração da transação entre o meio 

físico e o meio virtual:  

Integração da transação Total DT D NCND C CT NS 
1 2 3 4 5 6 

Quando entra em contato com qualquer setor da 
empresa, o setor que lhe atende possui as 
informações atualizadas sobre o seu histórico de 
atendimentos. 

100 3% 7% 11% 42% 20% 21% 

Os canais de comunicação estão integrados 
(ambiente físico e ambiente virtual). Ex: Ao 
realizar uma operação no telefone, na internet 
também fica registrado. 

100 5% 3% 13% 28% 14% 37% 

Tabela 8: Integração da transação 
Fonte: Pesquisa direta 

 

Em relação à integração da transação, 62% dos clientes afirmam que os setores da 

empresa possuem informações atualizadas sobre o histórico de atendimento, porém apenas 

42% concordam ou concordam totalmente que as informações são registradas na internet, 

além de 37% que desconhecem esse registro. Mais uma vez se observa que uma das 

realidades da organização não é o fato do cliente não está satisfeito com algum serviço que a 

empresa disponibilize e sim não tomar conhecimento de algumas ferramentas desenvolvidas e 

disponibilizadas pela empresa. 

5.2.2 Construtos satisfação, confiança e compromentimento 
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Na segunda  parte da pesquisa, são analisados, ainda seguindo a mesma escala de 

medição de Likert, que vai desde “discordo totalmente” até “concordo totalmente”, acrescida 

a coluna “não sei”, os construtos satisfação, confiança e comprometimento, dispostos no 

modelo de Bauer et al. (2002). 

Em relação ao construto satisfação, segue o resultado abaixo: 

Satisfação com a empresa Total DT D NCND C CT NS 
1 2 3 4 5 6 

A empresa atende minhas expectativas 
em relação aos produtos e serviços que 
oferece 

100 1% 1% 7% 53% 34% 4% 

A empresa atende minhas expectativas 
em relação ao atendimento que oferece 
de maneira geral 

100 2% 1% 15% 47% 33% 2% 

A empresa atende minhas expectativas 
em relação ao atendimento que oferece 
pela internet 

100 3% 10% 20% 36% 21% 10% 

Tabela 9: Satisfação com a empresa 
Fonte: Pesquisa direta 

 

O resultado apresentado mostra que 87% dos clientes concordam ou concordam 

totalmente que os produtos e serviços atendem as expectativas, 80% afirmam o mesmo sobre 

o atendimento prestado, mas somente 57% concordam em relação ao atendimento pela 

internet. Mais uma vez, é confirmado que os clientes estão satisfeitos com a organização e 

seus canais de comunicação, mas assumem que ainda existe o que aperfeiçoar quando se fala 

em serviços pela web. 

No que diz respeito ao grau de confiança que os clientes possuem em relação à empresa, 

seguem os dados: 

Confiança na empresa Total DT D NCND C CT NS 
1 2 3 4 5 6 

É competente nos serviços que oferece 100 2% 0% 10% 50% 34% 4% 
Conhece muito bem o mercado no qual 
trabalha 100 2% 0% 8% 52% 34% 4% 

Sempre cumpre o que promete 100 3% 7% 20% 36% 27% 7% 

Trata suas informações como confidenciais 100 1% 1% 9% 37% 28% 24% 

Sempre envia informações corretas 100 1% 1% 7% 53% 34% 4% 

Não duvida de sua honestidade 100 1% 1% 5% 44% 41% 8% 

Está certo de que se comporta eticamente 100 1% 1% 6% 43% 41% 8% 
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Coloca os interesses do cliente em primeiro 
lugar 

100 2% 3% 17% 36% 27% 15% 

Sente que pode confiar na empresa 100 1% 1% 7% 38% 44% 9% 
Tabela 10: Confiança na empresa 
Fonte: Pesquisa direta 

 

Em relação ao quesito confiança, os clientes de uma forma geral confiam no trabalho 

que a empresa realiza, mas vale destacar que apenas 63% concordam ou concordam 

totalmente que a empresa cumpre o que promete, 65% que a empresa trata suas informações 

como confidenciais e 63% que colocam os interesses da empresa em primeiro lugar. Isso 

mostra que, mesmo os clientes satisfeitos com a organização, como foi visto no item anterior, 

alguns elementos que demonstram a confiança do cliente na empresa ainda precisam ser 

trabalhados pela organização. 

O último construto analisado foi o comprometimento. Inicialmente foi analisado o 

comprometimento do cliente com a empresa: 

Comprometimento com a empresa Total DT D NCND C CT NS 
1 2 3 4 5 6 

Se necessário, escolheria a empresa 
novamente como fornecedor 

100 2% 3% 17% 36% 27% 15% 

Recomenda para as pessoas que 
procuram indicações 

100 1% 1% 5% 44% 41% 8% 

Defenderia se escutasse algum 
comentário negativo 

100 0% 1% 4% 45% 28% 22% 

O relacionamento fornecedor-cliente é 
muito importante pra o Sr.(a) 

100 1% 3% 5% 28% 44% 21% 

Tabela 11: Comprometimento com a empresa 
Fonte: Pesquisa direta 

 

Em relação ao comprometimento dos clientes com a empresa, observa-se que em todos 

os quesitos mais de 70% dos clientes concordaram ou concordaram totalmente que possuem 

um comprometimento com a empresa, o que mostra que os clientes são leais á organização. É 

interessante observar que as atuais formas de relacionamento que a empresa desenvolve 

levam ao comprometimento do cliente. 

E em relação ao comprometimento da empresa com o cliente, segue o resultado: 

Comprometimento da empresa com 
o cliente Total DT D NCND C CT NS 

1 2 3 4 5 6 
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Me ajuda a encontrar soluções, 
mesmo que não seja sua obrigação 

100 4% 3% 13% 31% 32% 17% 

Indica parceiros caso não possua a 
solução 

100 2% 1% 5% 44% 41% 7% 

Se antecipa em identificar minhas 
necessidades para oferecer a solução 

100 4% 3% 17% 40% 21% 14% 

Tabela 12: Comprometimento da empresa com o cliente 
Fonte: Pesquisa direta 

 

Em relação ao grau de comprometimento da empresa com o cliente, pode-se afirmar 

também que a empresa possui um nível razoável em relação às demandas dos clientes, sempre 

indicando possíveis parceiros caso não possua a solução para o cliente, conforme afirmam 

85% dos respondentes.  

5.2.3 Serviços disponibilizados pela internet 

E, finalmente, na terceira e última parte da pesquisa realizada, é questionado aos 

clientes, através de outra escala de Likert, que vai desde o “péssimo” até o “excelente”, 

acrescida também a coluna “não sei”, a opinião sobre os serviços disponibilizados pela 

empresa na internet: 

Serviços Total Péssimo Ruim Regular Bom Excelente NS 

1 2 3 4 5 6 

Videoteca de Treinamento 100 1% 0% 9% 38% 22% 30% 

FAQ - Dúvidas Frequentes 100 1% 1% 12% 46% 18% 22% 

Suporte via chat 100 3% 1% 13% 29% 20% 34% 

Ouvidoria via chat 100 1% 0% 9% 16% 13% 61% 

Comercial via chat 100 2% 3% 8% 19% 14% 54% 

Financeiro via chat 100 4% 3% 6% 20% 23% 44% 

Download de atualizações 100 0% 1% 12% 37% 44% 6% 

Download de versão 
demonstração 

100 0% 1% 6% 36% 32% 25% 

Pesquisas de opinião 100 2% 2% 11% 41% 16% 28% 
Relatórios de atendimentos 
realizados 

100 0% 1% 18% 34% 19% 28% 

Informações financeiras 100 0% 0% 19% 38% 22% 21% 
Informações sobre produtos e 
serviços 

100 0% 0% 10% 45% 35% 10% 

Solicitações nos softwares 100 0% 0% 13% 32% 19% 36% 
Tabela 13: Análise dos serviços disponibilizados na internet 
Fonte: Pesquisa direta 
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Em relação aos serviços disponibilizados pela internet, ganham destaque na análise dos 

clientes, com mais de 60% em bom ou ótimo os serviços de download de atualizações, 

informações sobre produtos e serviços, download de versão demonstração, FAQ, videoteca de 

treinamento e informações financeiras. Os demais serviços, como pesquisas de opinião, 

relatório de atendimentos realizados, solicitação nos softwares e, principalmente, os serviços 

via chat (suporte, financeiro, comercial e ouvidoria) não tiveram tão boa avaliação dos 

clientes, com índice abaixo de 50% em bom ou ótimo. Vale ressaltar nesses casos que as 

funcionalidades videoteca de treinamento e solicitação nos softwares são relativamente 

recentes, e as funcionalidades de ouvidoria, comercial, suporte e financeiro via chat ainda 

estão em fase de teste, o que possivelmente explica os altos índices de não conhecimento 

desses serviços por parte dos clientes. 

Encerrando a pesquisa, foi solicitado ao respondente que votasse em uma nota de 0 a 10 

para o relacionamento da empresa com seus clientes através da internet, ficando a média 8. 

Vale ressaltar o alto número de respostas “não sei”, o que demonstra talvez um baixo 

envolvimento ou baixo conhecimento do cliente em relação à empresa. Ou seja, mais uma vez 

se confirma que, apesar de não ter sua estrutura de internet com serviços que busquem a 

interatividade e personalização com o cliente, e ainda a falta de conhecimento de muitos 

serviços disponibilizados, os clientes reconhecem que suas necessidades enquanto 

consumidores estão razoavelmente satisfeitas no que diz respeito ao relacionamento digital 

com a empresa. Diante da realidade apresentada, são feitas algumas suposições, que serão 

explicadas a seguir na análise conclusiva do estudo. 
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6 CONCLUSÃO 

Com o objetivo principal de analisar o uso da internet pelas empresas cearenses de TI 

no relacionamento com seus clientes, foram feitas três pesquisas no presente estudo. 

A primeira pesquisa foi de cunho bibliográfico, em que se buscou primeiramente 

analisar, através dos teóricos no assunto, a evolução da internet, seu papel no ambiente 

empresarial, a importância do comércio eletrônico e as implicações da internet para o 

marketing, focando em como a internet influencia no marketing da empresa contemporânea. 

Além disso, o estudo abordou a evolução do marketing até a chegada na era do 

relacionamento e como o marketing de relacionamento se tornou uma filosofia obrigatória 

para as organizações que querem alcançar o sucesso. Foram abordados os principais 

construtos do marketing de relacionamento, como a satisfação, confiança e comprometimento, 

e apresentado o modelo proposto por Bauer et al. (2002), no qual defende que esses 

construtos são alcançados pelas empresas através da internet se obedecerem a alguns critérios: 

disponibilidade de informações, eficiente transferência de informações, interatividade, 

dirigibilidade e personalização, e integração da transação.  

A partir desse modelo, foram desenvolvidas as duas pesquisas descritivas presentes 

neste estudo: um formulário de análise de conteúdo, através de um comparativo com as 

empresas Fortes Informática, Casa Magalhães, Evolução Informática e Cecomil; e um 

questionário tipo survey que foi aplicado com os clientes de uma das empresas analisadas, no 

caso a Fortes Informática. 

Desta forma, vale ressaltar mais uma vez que a percepção dos clientes aqui apresentada 

resulta de uma análise do relacionamento que eles possuem com a Fortes Informática, 

portanto não podendo ser tomada como base para afirmar precisamente o comportamento dos 

clientes das empresas cearenses de TI. 

Mesmo assim, os resultados obtidos através da problemática estudada tornaram possível 

responder a questão em debate: as empresas cearenses de TI utilizam a internet no 

relacionamento com seus clientes? De acordo com a análise comparativa entre as 4 empresas 

cearenses de TI (Fortes Informática, Casa Magalhães, Evolução Informática e Cecomil), 

chegou-se à conclusão que as empresas utilizam a internet no relacionamento com seus 

clientes, mas ainda de uma forma parcial, uma vez que não abrangem com eficácia todos os 
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critérios propostos por Bauer et al. (2002), o que também confirma a hipótese ora formulada 

que as empresas de TI não utilizam de forma abrangente a internet no relacionamento com 

seus clientes. 

No que diz respeito à disponibilidade e transferência de informações, essas empresas já 

estão bem atentas, à medida que disponibilizam diversos canais de comunicação e, de acordo 

com próprios clientes, atendem plenamente as expectativas, oferecem um rápido acesso e 

possuem informações corretas e precisas. Além disso, os clientes conseguem localizar 

facilmente as informações que precisam, são comunicados sobre produtos e serviços que a 

empresa oferece e tem acesso aos produtos e serviços que a empresa disponibiliza.  

Entretanto, no que tange à interatividade, dirigibilidade e personalização, e integração 

da transação, as empresas ainda atuam de forma incipiente. O formulário de análise de 

conteúdo mostrou que as funcionalidades nessas áreas ainda não são disponibilizadas pela 

maioria das empresas, como pesquisas de opinião, respostas personalizadas pela internet, 

atendimento via chat, fórum de discussão, programas de fidelidade, personalização de 

ambiente web, etc. Em concordância com o formulário, se apresentaram os resultados dos 

questionários, que mostraram que menos de 50% dos clientes concordaram ou concordaram 

totalmente sobre a eficácia dos critérios de interatividade, personalização e integração da 

transação. 

Conforme defendem Bauer et al. (2002), as empresas não se beneficiam somente da 

satisfação dos seus clientes se instalarem meios de comunicação interativa entre os 

compradores e fornecedores. Isso pode gerar também o comprometimento por parte do cliente 

positivamente influenciado pelos serviços personalizados. 

O estudo também alcançou seu objetivo específico de analisar se os construtos 

satisfação, confiança e comprometimento são identificados no relacionamento com clientes 

através da internet. Foi identificado no estudo que, de fato, esses construtos são observados, 

mesmo que não tenham muitas vezes uma relação direta com as estratégias de marketing de 

relacionamento que a empresa pratica na internet. Assim, a hipótese de que esses construtos 

são observados foi parcialmente confirmada, uma vez que não se identificou a total correlação 

entre esses construtos e estratégias digitais. Os construtos foram observados de uma forma 

mais enfática no que diz respeito aos produtos e serviços e o atendimento de uma forma geral. 
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Foi observado também na pesquisa que os clientes estão satisfeitos no que diz respeito 

aos produtos e serviços da empresa e com o atendimento que recebem, mas ainda não estão 

totalmente satisfeitos no que se refere ao atendimento que é prestado pela internet. Ou seja, os 

atuais canais de comunicação atendem as expectativas dos clientes, mas quando se avalia o 

desempenho da empresa com os serviços disponibilizados pela internet, o índice de clientes 

satisfeitos cai de 80% para 57%, mesmo esse fato não afetando de forma decisiva na 

satisfação, confiança e comprometimento dos clientes em relação à empresa. 

Em relação à confiança que os clientes possuem em relação à empresa, a maioria dos 

índices foi bem avaliada por mais de 80% dos clientes, ficando apenas alguns a serem 

analisados atentamente pela empresa: quando apenas 63% concordaram ou concordaram 

totalmente que a empresa cumpre o que promete, 65% que a empresa trata como confidenciais 

suas informações e 63% que a empresa coloca os interesses dos clientes em primeiro lugar. 

E no que diz respeito ao comprometimento do cliente com a empresa, a maioria dos 

índices apresentaram que mais de 70% dos clientes estão comprometidos, ressalva somente 

para o critério se o cliente escolheria a mesma empresa novamente como fornecedora, que 

apresentou que 63% concordaram ou concordaram totalmente. 

E, finalmente, em relação aos serviços disponibilizados pela internet, foi possível atingir 

o objetivo específico de identificar quais serviços, já citados anteriormente, as empresas 

disponibilizam na internet para se relacionar com seus clientes. Além dos serviços analisados 

pelo formulário, conclui-se que a maioria foi bem avaliada pelos clientes, entretanto uma 

parte significativa de clientes ainda não tomou conhecimento de muitas das funcionalidades 

disponibilizadas na internet pela empresa.  

Ou seja, pode-se concluir que o índice de 57% de satisfação com relação aos serviços 

disponibilizados poderia ser maior se a empresa divulgasse mais essas funcionalidades, 

persuadindo o cliente a conhecer os benefícios que teriam ao passar a utilizar a estrutura da 

empresa na internet para auxiliar suas rotinas. Isso também explica o alto nível de “não sei” 

respondido em várias questões, corroborando a necessidade da empresa se comunicar melhor.  

Pode-se concluir, então, que os atuais canais de comunicação que as empresas de TI 

disponibilizam para seus clientes atendem suas necessidades de uma forma geral. Entretanto, 

as empresas podem divulgar mais a existência desses canais para os seus clientes, de forma 

que deixam de apresentá-lo como diferenciais de mercado, o que aumentaria ainda mais a 
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satisfação, a confiança e o comprometimento desses clientes com a empresa. Isso é 

confirmado inclusive pelo fato de os clientes utilizarem mais os canais que sabem que estão 

disponíveis, conforme mostra a tabela 4. 

Além disso, outras conclusões são pertinentes serem esclarecidas. O serviço telefônico e 

o atendimento pessoal ainda são os mais utilizados pelos clientes para se comunicarem com a 

sua empresa fornecedora, mesmo com o avanço da internet. Isso mostra como a cultura digital 

ainda é pouco disseminada nas empresas, principalmente no estado do Ceará, em que os 

meios tradicionais de comunicação ainda estão bem presentes no comportamento do 

consumidor. Mesmo assim, foi observado na pesquisa que a internet já ganha em uso e 

conhecimento de meios tradicionais como a caixa de sugestões na própria empresa e a carta, o 

que mostra uma mostra uma fase de transição dos meios mais tradicionais para os meios mais 

modernos. 

Outro fato observado no estudo foi que as empresas de software possuem um melhor 

desempenho nos serviços disponibilizados pela internet, que as demais áreas da TI, como 

hardware e treinamento. Talvez esse resultado se apresente em virtude da relação entre 

fornecedor de software e empresa ser mais estreita que as demais, uma vez que envolve um 

relacionamento maior. Entretanto, sugere-se para futuros estudos, uma análise mais detalhada 

para se apurar as verdadeiras causas dessas diferenças. 

Outra conclusão em que se pode chegar é que a empresa que possui um espaço físico 

instalado na sua área de atuação consegue estabelecer um relacionamento mais eficaz com seu 

clientes, a despeito de ter uma estrutura de internet que seja totalmente voltada a esse 

relacionamento, como é o caso da Fortes Informática. Ou seja, a empresa, por estar 

fisicamente próxima aos seus clientes, consegue atender suas necessidades e demandas, de 

forma a entregar satisfação, confiança e comprometimento, mesmo que isso não ocorra 

também na internet. 

Entretanto, não se sabe até onde as empresas poderão desfrutar dessa certa 

tranqüilidade, uma vez que estabelecer um relacionamento com os clientes na internet é um 

caminho que tem sido buscado arduamente pelo mercado como forma de criar diferenciais e 

se destacar da concorrência. Desta forma, cabe às empresas cearenses de TI fomentarem cada 

vez mais a cultura digital entre seus clientes, através não só da disponibilização de 

ferramentas na web, mas também, como foi percebido no presente estudo, divulgar mais essas 
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ferramentas e investir mais na interatividade e personalização de informações para seus 

clientes. Isso sob pena de ser ultrapassado pelos concorrentes e perder grandes oportunidades. 

Conforme demonstrou este estudo, as empresas precisam buscar na internet não 

somente um canal em que o cliente pode chegar até ela, mas também um meio em que podem 

efetuar trocas com esses clientes, interagirem de forma a estabelecer um relacionamento 

duradouro e eficaz.  

6.1 Limitações e trabalhos futuros 

A principal limitação dessa dissertação foi a inaplicabilidade direta em outras bases de 

dados, ou seja, a impossibilidade surgida durante o estudo de aplicar o questionário com os 

clientes das empresas abordadas e analisadas no formulário comparativo. Além de uma 

conclusão baseada somente na realidade de uma empresa, um número maior de cenários 

poderia fornecer outras possibilidades de análise, assim como a avaliação mais aproximada 

dos pressupostos levantados. 

Dentre os aspectos que não foram abordados nessa dissertação e que podem servir de 

tema para outros trabalhos cita-se, adicionalmente, uma pesquisa com os gestores das 

organizações sobre os serviços disponibilizados pela internet, o que permitiria avaliar como as 

organizações pensam ao desenvolver esses serviços para seus clientes. 

Outra análise a ser feita seria avaliar detalhadamente os serviços disponibilizados, 

através de um sistema de notas, assim como foi feito no questionário aplicado. Desta forma, o 

formulário observacional não só verificaria se a empresa possui ou não determinado critério, 

mas também identificaria a qualidade dessa funcionalidade através de uma escala de medição. 

Outra possibilidade seria efetuar um maior cruzamento de informações com os dados 

obtidos de forma a entender melhor como esses critérios se relacionam com os construtos 

estudados, visando buscar respostas para alguns problemas enfrentados nas organizações. 

Portanto, existe uma gama de possibilidades para trabalhos futuros. Novas aplicações 

podem servir para embasar as conclusões obtidas nessa dissertação, assim como o estudo de 

outros mercados que não somente o de Tecnologia da Informação.  
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ANEXO B – CONVITE PARA PESQUISA 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO APLICADO 
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ANEXO E – SITE CASA MAGALHÃES 
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ANEXO F –SITE EVOLUÇÃO INFORMÁTICA 
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