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A vida é como jogar uma bola na parede: 

Se for jogada uma bola azul, ela voltará azul; 

Se for jogada uma bola verde, ela voltará verde; 

Se a bola for jogada fraca, ela voltará fraca; 

Se a bola for jogada com força, ela voltará com força. 

Por isso, nunca "jogue uma bola na vida" de forma 

Que você não esteja pronto a recebê-la. 

A vida não dá nem empresta; 

Não se comove nem se apieda. 

Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir 

Aquilo que nós lhe oferecemos. 

Albert Einstein 



 
 

RESUMO  

Esta dissertação teve como objetivo analisar de que forma os vídeos personalizados 

contribuem com os indicadores de performance do marketing de relacionamento 

entre a empresa Alfa Telecomunicações e seus clientes, especificamente para novos 

clientes de um plano específico, chamado Plano Mix. O método adotado neste 

trabalho foi estudo de caso, utilizando como técnicas de análise a entrevista e a 

análise documental. Pelo resultado da pesquisa, foi identificado que os motivadores 

para utilização dos vídeos, pela Alfa, foram aumentar a taxa de ativação do chip de 

telefone celular que faz parte do plano, melhorar a taxa de adesão dos serviços 

débito em conta, fatura digital e cadastro no portal de autoatendimento além reduzir 

a taxa de perda de clientes (churn). O público-alvo que recebeu vídeo foram novos 

clientes do Plano Mix, sem considerar migração entre planos da empresa. Este 

plano é constituído por clientes entre 30 e 45 anos de idade e das classes sociais A 

e B. Para criação e implantação do vídeo foram utilizados os elementos visuais e 

institucionais da empresa Alfa, definido em seu brandbook, tais como logotipo 

padrões de cores e fontes das letras, o que já era esperado, assim como foram 

exibidas informações personalizadas dos clientes como nome e plano contratado. 

De forma a avaliar o desempenho do vídeo, foram criados e monitorados dois 

grupos, sendo um deles o grupo de clientes que recebeu o vídeo e o segundo grupo 

os clientes que não o recebeu. Os indicadores específicos dos clientes que 

receberam o vídeo foram taxa de abertura do e-mail, taxa de visualização do vídeo, 

taxa de permanência no vídeo, taxa de abertura do e-mail por título e taxa de 

visualização do vídeo por sistema operacional (Windows, Android, etc). Os 

indicadores comparativos entre os dois grupos foram taxa de ativação do chip, taxa 

de subscrição aos serviços débito em conta corrente, fatura digital e cadastro no 

portal de autoatendimento da empresa Alfa, taxa de churn e taxa de contato na 

central de autoatendimento. Analisando os resultados, concluiu-se que o grupo que 

recebeu o vídeo teve performance significativamente melhor do que o grupo que não 

o recebeu, confirmando as expectativas da empresa Alfa e indicando que o vídeo 

personalizado é uma importante ferramenta de contato com o cliente. Identifcou-se 

também a necessidade de melhorar a taxa de visualização do vídeo. 

Palavras-chave: Marketing de Relacionamento. Marketing de Serviços. Churn. 

Telecomunicações. TV por Assinatura. SmartVideo.   



 
 

ABSTRACT 

This work analyzed how personalized videos contribute to performance indicators of 

relationship marketing between Alfa Telecommunications and its customers, 

specifically for new customers of a bundle called Plano Mix. The method adopted in 

this study was case study, using as techniques interview and document analysis. 

This research identified that the main motivators to use the video, by Alfa, were to 

increase the activation rate of the mobile simcards, part of the bundle, improve the 

rate of adhesion of services as auto payment, digital invoice and self-service portal 

and reduce the churn rate. The target audience of the video were new customers of 

the bundle “Plano Mix”, desconsidering migration of Alfa’s plans. Plano Mix 

customers are 30 to 45 years old and social class A and B. For the creation and 

implementation of the personalized video, as expected, visual and institutional 

elements of Alfa, defined in its brandbook, were used, like logos, fonts and color 

patterns, to mention a few. Besides it was included personalized information in it, like 

customer name and plan. To evaluate the video performance, two groups were 

created and tracked. One group contains the clients that the received the video and 

the other group tha clients that didn’t receive it. The indicators specifically of the 

group that received the video were e-mail open rate, video click to view rate, video 

completion rate, e-mail open rate by subject and video rate per operating system 

(Windows, Android, etc). The comparative indicator of the two groups were simcard 

activation rate, auto payment adhesion rate, digital invoice adhesion rate, selfservice 

portal adhesion rate, churn rate and contact center rate. Analyzing the results of the 

indicators, it was concluded that the customers that received the video has 

significantly better performance than the other group, confirming Alfa’s expectation 

and indicating that the personalized videos are an important tool of contact with the 

client. It was also identified the need to increase video click to view rate. 

Key words: Relationship marketing. Services marketing. Churn. Telecommunications. 

Cable TV. SmartVideo.  
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1. INTRODUÇÃO 

No ano de 1877 Dom Pedro II ordenou a instalação do primeiro telefone no Brasil, 

ligando o Palácio da Quinta da Boa Vista às residências dos seus ministros (Teixeira 

& Toyoshima, 2003). Daquele momento até os dias de hoje, profundas mudanças 

ocorreram na tecnologia das telecomunicações e nos serviços oferecidos pelas 

empresas prestadoras de serviços, principalmente a partir da segunda metade do 

século XX, impulsionada pela globalização (Silva, 2009). Antes, prestadoras apenas 

de serviços de comunicação por voz, atualmente, são fornecedoras de conteúdo e 

entretenimento para a população, desempenhando um importante papel social no 

Brasil e no mundo. 

Este trabalho discute os aspectos de marketing de relacionamento em serviços. Este 

tema é importante por estar em constante evolução, haja vista as inovações 

tecnológicas às quais os consumidores passaram a ter acesso, tais como 

computadores, smartphones, smartTV e internet banda larga, além da própria 

mudança do comportamento dos consumidores frente às redes sociais, aplicativos 

de comunicação pelo aparelho celular entre outros.  

Para realização deste trabalho foi feita uma pesquisa qualitativa descritiva por meio 

de pesquisa documental e pesquisa de campo em uma empresa de 

telecomunicações, doravante alcunhada Alfa Telecomunicações. 

Assim, para desenvolver e concluir o estudo proposto, esta dissertação foi 

estruturada em cinco capítulos. Esta introdução aborda a contextualização do 

problema, a problematização, o objetivo da pesquisa e as justificativas que 

motivaram este estudo. O referencial teórico apresenta a revisão da literatura que 

suporta a pesquisa. Centrado no marketing de relacionamento em serviços, esse 

capítulo resgata importantes conceitos do marketing de serviços, comportamento do 

consumidor, marketing de relacionamento e ferramentas para suportar o marketing 

de relacionamento. Em seguida é apresentada a metodologia, que identifica a 

perspectiva sob a qual o problema será investigado, descrevendo o tipo de estudo a 

ser realizado, a forma de coleta e de análise dos dados. A análise dos resultados 

apresenta e discute os resultados da pesquisa à luz do referencial teórico utilizado. 

Finalmente, nas considerações finais, apresentam-se as contribuições do autor 
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sobre o problema pesquisado, identificam-se as limitações do estudo e sugerem-se 

pesquisas futuras. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

No ano de 1877, quando ocorreu a primeira instalação de um terminal telefônico, 

apenas uma prestadora de serviços de telefonia existia no Brasil, chamada Western 

and Brazilian Telegraph (Teixeira & Toyoshima, 2003). Porém, apenas em 1882 foi 

concedida a Telephone Company of Brazil a primeira permissão para exploração 

comercial de telefonia fixa no Brasil. Nas quatro décadas que se seguiram, a 

empresa Companhia Telephonica Brasileira (CTB) instalou diversos terminais fixos 

no Rio de Janeiro e em São Paulo, atingindo o número de 100.000 linhas em 1929 e 

instalou mais 45.000 entre 1939 e 1945, freada pelas guerras mundiais (Teixeira & 

Toyoshima, 2003).  

De acordo com a constituição de 1946 os serviços públicos de telecomunicações 

deveriam ser explorados diretamente pelos estados e municípios. Como poucos 

tinham esta capacidade, predominou o modelo de concessões. Esse modelo 

concedia o direito de exploração comercial desse serviço em determinadas áreas de 

concessão previamente definidas. Em 1962 o Brasil tinha cerca de um milhão de 

linhas instaladas e aproximadamente 900 concessionárias, operando no país 

(Teixeira & Toyoshima, 2003).  

Naquela época não havia um regulamento de forma a normatizar as tecnologias e 

nem as operações das empresas, o que gerava uma grande diversidade dos 

equipamentos utilizados e, em alguns casos, incompatibilidade das tecnologias 

adotadas pelas empresas. Assim, na década de 1960 o governo brasileiro decidiu 

intervir de forma a monopolizar o serviço de telefonia pública brasileira e padronizar 

as redes. Para tanto o governo adquiriu algumas empresas e desapropriou outras 

tantas, reduzindo de 900 empresas para 135 em 1985 (Teixeira & Toyoshima, 2003). 

No ano de 1972, o governo brasileiro determinou a criação da empresa estatal 

Telebrás que teve como função centralizar, padronizar e modernizar as trinta e duas 

operadoras de serviços de telecomunicações que pertenciam ao governo e 

correspondiam a 98% das linhas telefônicas do Brasil (Teixeira & Toyoshima, 2003). 

Cada uma das empresas operava em apenas um estado da federação ou em 
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apenas uma região do estado, como a CTBC, atuante no triângulo mineiro, e a 

SERCOMTEL, atuante apenas em Londrina, no Paraná. 

Naquela época, as prestadoras vendiam as linhas telefônicas e os proprietários 

tornavam-se seus acionistas. O processo para adquirir as linhas era bastante 

moroso e oneroso. Pessoas que não podiam esperar de dois a quatro anos para 

adquirirem uma linha telefônica, alugavam-na ou compravam-na de terceiros, 

fomentando um lucrativo mercado paralelo. De acordo com a sessão de 

classificados do jornal Folha de São Paulo, datado de 04 de dezembro de 1994, uma 

linha telefônica custava entre R$3.300,00 e R$5.000,00 em valores da época. 

Atualizando-se pelo IGP-M até Janeiro de 2017 os valores seriam R$20.608,44 e 

R$31.224,91 respectivamente. 

Com o avanço da tecnologia e avanço da telefonia celular no mundo, diversas 

prestadoras nacionais criaram unidades de negócios distintas e passaram também a 

oferecer serviços de telefonia móvel.  

Seguindo o processo de estruturação dos serviços de telefonia no Brasil, em 1997 

foi criada a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) por meio da Lei 9.472, 

mais conhecida como Lei Geral das Telecomunicações.  A criação da Anatel teve 

como objetivo reformular as telecomunicações brasileiras, eliminando a 

exclusividade da exploração de prestadoras de telefonia sob o controle acionário de 

estatais e permitir a privatização, introduzindo o importante regime de competição. 

Como resultado, a Telebrás foi leiloada em 1998, ano que se tornou um marco para 

a abertura do mercado nacional de telecomunicações. Suas empresas foram 

agrupadas e posteriormente divididas em 12 prestadoras, sendo três de telefonia 

fixa (Telesp, Tele Centro Sul e Tele Norte Leste), oito de telefonia Celular (Telesp 

Celular, Tele Sudeste Celular, Telemig Celular, Tele Celular Sul, Tele Nordeste 

Celular, Tele Centro Oeste Celular e Tele Norte Celular) e uma de telefonia longa 

distância (Embratel).  

Assim, o Estado, por meio da Anatel, passou de provedor a regulador dos serviços 

de telecomunicações. Suas funções são várias, mas podem ser agrupadas em 

outorga, regulamentação e fiscalização dos serviços de telecomunicações no Brasil. 
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Com a abertura do mercado brasileiro, no decorrer dos anos, grandes grupos de 

prestação de serviços de telecomunicações foram criados por meio da fusão e 

aquisição das prestadoras de telefonia, assim como aquisição de empresas 

prestadoras de TV a Cabo e provedores de internet. Portanto, um mesmo grupo 

passou a ser autorizado a comercializar distintos serviços de telecomunicações em 

distintos estados da federação. Paralelamente, o governo federal autorizou outras 

empresas a atuarem nas mesmas regiões de atuação das concessionárias. 

O aumento da concorrência, ampliação das ofertas de serviços de prestadoras de 

telecomunicações possibilitou que serviços que eram antes restritos a uma pequena 

parcela da população brasileira passassem a ser acessíveis às distintas classes 

econômicas. A estabilidade da economia permitiu acesso aos serviços e produtos 

comercializados pelas prestadoras, assim como acesso a novas tecnologias e 

aparatos eletrônicos, tais como smartphone, Smart TV e etc. 

A Tabela 1 apresenta a dimensão do mercado de telecomunicações no Brasil até 

dezembro de 2016, segundo o site teleco.com.br. 

Tabela 1 

Assinantes por tipo de serviço 

Tipo de Serviço Assinantes (em milhões) 

Telefonia Celular 244,1 

Telefonia Fixa 41,8 

Banda Larga 26,6 

TV por assinatura 18,8 

Fonte: www.teleco.com.br, adaptado pelo autor. 

Percebe-se que a grande maioria da população brasileira é assinante de serviços de 

telefonia celular. Embora proporcionalmente menor, os assinantes dos demais 

serviços da Tabela 1 representam um importante mercado para as empresas de 

telecomunicações. 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

O aumento da competição entre as prestadoras de serviços de telecomunicação 

determina estratégias de captação e retenção de clientes e, consequentemente, 

análise do custo associado a cada uma dessas atividades. Uma das estratégias de 

http://www.teleco.com.br/
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retenção tem como objetivo melhorar o atendimento ao cliente, pois esta é uma das 

atividades mais importantes de uma empresa de serviços, e ampliar as formas como 

os clientes se comunicam com a empresa. 

Em empresas de serviços, tal como uma empresa de telecomunicações, a gestão 

das distintas formas de contato com o cliente é algo valioso. Chamado por Carlzon 

(1987) como momentos da verdade, os rápidos encontros entre clientes e empresa, 

por meio das distintas formas de contato, determinam a percepção da qualidade dos 

serviços e dos produtos ofertados pela empresa.  

Nos últimos anos, a qualidade do atendimento provido pelos departamentos de call 

center das empresas de telecomunicações tornou-se alvo de reclamações dos 

consumidores e passou a ser uma forma de contato indesejável, criando um ofensor 

num importante canal de relacionamento destas empresas. O mau atendimento é 

um dos maiores motivos do churn, que é o ato de um cliente sair de uma empresa e 

migrar para outra (Demo & Ponte, 2008). Uma parte dos clientes não mais desejam 

ligar para os serviços de call center, ou receber chamadas de call center. 

No Brasil, apenas no ano de 2015, o mau atendimento das prestadoras de serviços 

de telecomunicações gerou prejuízos de 217 bilhões de dólares. Este valor é 

composto de clientes insatisfeitos que migraram para a concorrência ou que 

desistiram do negócio (Cury, 2016). 

Isso posto, o avanço e disseminação da tecnologia impulsionam a diversidade de 

canais de atendimento. Tal diversidade possibilita a comunicação entre consumidor 

e empresa por diversas formas, tais como call center, chat, e-mail, redes sociais, 

comunidades específicas, entre outras. Gronröss (2003) pondera que a adequação 

às novas tecnologias e novas formas de contato com o cliente são atividades bem 

avaliadas pelos consumidores. 

No Brasil, a disseminação dos smartphones e acesso a internet permitiu que 

diversos segmentos socioeconômicos da população tivessem acesso a uma ampla 

gama de serviços das prestadoras e essa variedade de serviços pode gerar dúvidas 

aos clientes sobre os serviços contratados ou sobre seus planos, por exemplo. O 

processo de avaliação pós compra feito pelo consumidor o leva a certificar-se que 

fez a melhor compra. E aqui reside um importante trabalho do marketing ao reduzir a 
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dissonância cognitiva e as dúvidas do consumidor (Schiffman & Kanuk, 1997). 

Portanto, a correta comunicação com o cliente influencia a percepção do serviço 

prestado e do serviço perfectivo (Grönross, 2003). 

Um recente fenômeno da sociedade, fomentado pela socialização da internet e das 

redes sociais, gera a desmaterialização das relações, em que o indivíduo prefere se 

comunicar com outro indivíduo de forma virtual, seja via rede social, seja via 

aplicativo de comunicação instalado em seu smartphone ou computador. É natural 

que esta desmaterialização ocorra também no mercado corporativo na relação entre 

empresa e consumidor (Bitner, Brown, & Meuter, 2000). Portanto o monitoramento 

das necessidades dos clientes, através de ferramentas de banco de dados e CRM 

se tornam importantes para esta tarefa (Zeithaml & Bitner, 2003). 

Assim, em empresas atuantes em mercados concorridos, em que a duração da 

relação com o cliente é importante para a lucratividade, a gestão da experiência do 

usuário, assim como novas formas de contato passam a ser algo importante e 

fundamental para a sobrevivência das empresas. O estudo de canais de contato 

com os clientes se torna importante dado que eles são cada vez mais capazes de se 

autoatender ao invés de depender de um contato humano (Lovelock & Wright, 

2003). 

Entretanto, os clientes, na contramão do atendimento de massa, buscam cada vez 

mais um atendimento personalizado e diferenciado para as suas necessidades, 

gerando um paradoxo e um difícil desafio para a área de marketing de 

relacionamento das empresas, a fim de criar uma forma de contato personalizado e 

sem contato humano. 

Esse desafio é vivenciado diariamente pela empresa Alfa, que atende milhares de 

clientes por meio dos seus distintos canais de relacionamento tais como call center, 

e-mail, chat, etc. Como prestadora de um serviço de telecomunicações em um 

mercado altamente competitivo. Uma vez que as empresas que conhecem seus 

consumidores e conseguem planejar melhor suas estratégias de marketing, 

(Schiffman & Kanuk, 1997) a Alfa passou a buscar formas inovadoras de se 

comunicar com o cliente. 
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A Alfa é uma prestadora de serviços de telecomunicações e TV atuante em todo o 

território nacional. Comercializa serviços de telefonia fixa, telefonia móvel, TV por 

assinatura, TV por internet, internet banda larga fixa e internet banda larga móvel. 

Essa prestadora cria e oferece pacotes de serviços com preços promocionais, que 

incorporam dois ou mais serviços de seu mix. Em um dos planos que a empresa 

comercializa, doravante chamado Plano Mix, é enviado ao endereço do cliente um 

kit de boas-vindas, contendo instruções sobre o plano contratado e, entre outros 

itens, um chip de telefone celular que deve ser ativado pelo próprio cliente, ao 

realizar uma chamada para o telefone de autoatendimento da empresa. Caso o 

cliente assine o plano em uma loja, o kit de boas-vindas é entregue ao cliente, na 

própria loja, no ato da assinatura. 

Em função das novas tecnologias de relacionamento com o cliente, a Alfa passou a 

avaliar formas inovadoras de comunicação com seus clientes, utilizando vídeos 

personalizados. A provedora da plataforma para geração dos vídeos é a empresa 

americana chamada SundaySky e o produto utilizado se chama SmartVídeo cuja 

implementação na Alfa foi feita em parceria com a empresa CSG International, 

através de um projeto piloto. Os projetos pilotos são normalmente utilizados pelas 

empresas para testar a eficácia da ferramenta ou solução antes de sua compra. 

Para o caso da empresa Alfa, foram definidos os objetivos do projeto piloto, o grupo 

de clientes controlado que receberia o vídeo e os critérios de sucesso. 

A estratégia de utilizar os vídeos como forma de relacionamento está em 

consonância com uma pesquisa recém-publicada pelo periódico PLOS ONE que 

demonstrou que não nos lembramos tão bem daquilo que ouvimos, mas guardamos 

melhor o que vemos ou tocamos (Teixeira R. , 2014). 

O objeto de estudo deste trabalho é o vídeo personalizado com informações 

importantes sobre o plano contratado pelo cliente, que lhe é enviado via e-mail 

alguns dias depois da assinatura.  

Mediante o exposto, a questão norteadora da presente dissertação é: 

“De que forma os vídeos personalizados contribuem com os indicadores de 

performance do marketing de relacionamento da empresa Alfa Telecomunicações? ” 
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1.3 OBJETIVO 

1.3.1 GERAL 

Analisar como a utilização dos vídeos personalizados contribuem com os 

indicadores de performance do marketing de relacionamento da empresa Alfa 

Telecomunicações. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

Identificar os motivos para a implantação dos vídeos. 

Identificar os critérios utilizados pela Alfa para definir o público alvo para envio dos 

vídeos. 

Identificar de que forma os vídeos foram planejados e implementados 

Verificar de que forma a empresa avalia o desempenho dos vídeos 

Identificar os resultados obtidos durante o projeto piloto 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O marketing de relacionamento apresenta distintas técnicas e teorias para aumentar 

a satisfação do cliente assim como fidelizá-lo. A evolução da tecnologia, dos meios 

de comunicação e a própria alteração do comportamento da sociedade determinam 

novas formas de relacionamento com o cliente ratificando a importância do estudo 

contínuo dessa disciplina pela academia e pelas organizações. 

Sendo assim, as empresas que concentram esforços no marketing de 

relacionamento podem ter significativos retornos no negócio. O ciclo de vida do 

cliente na empresa pode ser mais longo, e novos produtos e serviços podem ser 

criados de forma a atender necessidades específicas. 

As empresas têm a possibilidade de estudar e adotar estratégias mais eficazes de 

relacionamento com distintos grupos de clientes, formatando o atendimento e 

personalizando-o. 
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Justificativa para academia 

Entre os anos de 2000 a 2010, de acordo com o trabalho de Fiuza, Oliveira, Ponte, 

Ferreira e Mendes (2011) foram encontrados 65 artigos sobre CRM publicados nas 

revistas com avaliação igual ou superior a B2, a saber, Revista de Administração de 

Empresas (RAE, RAE-e), Revista de Administração Contemporânea (RAC, RAC-e), 

Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP), Revista de 

Administração Mackenzie (RAM) e Revista Eletrônica de Administração (READ). 

Destes artigos, apenas 5% abordaram sobre tecnologia de informação e serviços. 

Em consonância com os avanços tecnológicos e a própria mudança do 

comportamento do cliente, o estudo do marketing de relacionamento possibilita a 

oportunidade de pensar em novas formas de contato e, também, analisar a 

efetividade destas novas formas. 

A utilização de vídeos personalizados como forma de contato com o cliente é algo 

inovador e bastante recente no Brasil. Não há estudos desta natureza publicados no 

Brasil, o que indica que os resultados desta pesquisa agregarão conteúdo aos 

trabalhos já publicados. 

Justificativa para sociedade 

O estudo do marketing de relacionamento permite à sociedade receber novas 

formas de contato dos seus fornecedores de serviços mais aderentes às suas 

necessidades e em formato e frequência desejados, assim como um maior nível de 

personalização, mesmo para mercados massivos.  

Justificativa para o autor  

O autor trabalha no setor de telecomunicações há vários anos e este estudo o 

engaja ainda mais no estudo de relacionamento com os clientes. Este trabalho traz a 

possibilidade de ampliar o uso desses vídeos em distintas ações de marketing, em 

distintas fases do relacionamento do cliente com empresas de diversos segmentos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta o debate dos autores acerca de temas importantes para 

suportar esta pesquisa, cujo alicerce repousa sobre o marketing de relacionamento. 

Assim, temas como o marketing em serviços, markting de relacionamento, 

comportamento do consumidor, comportamento do consumidor de serviços, 

conceitos de fidelização, segmentação, churn e ferramentas de marketing de 

relacionamento são aqui apresentados. 

2.1 MARKETING EM SERVIÇOS 

Para entender a importância do marketing de serviços, é necessário entender 

primeiro o que é serviço. 

A Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT, 1994) define serviço como “o 

resultado gerado por atividades de interação entre fornecedor e cliente, bem como 

atividades internas da organização, para satisfazer às necessidades do cliente”.  

Serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte, o prestador de serviços, 

a outra, o cliente. É uma atividade econômica que beneficia o cliente e cria valor 

(Lovelock & Wright, 2001).  

Contribuindo com essa perspectiva Téboul (1999) considera o serviço como uma 

série de atividades e ações com a finalidade de atender às necessidades do cliente. 

Os serviços são ações, processos e atuações em geral e normalmente são 

intangíveis (Zeithaml & Bitner, 2003), pois embora relacionado a um produto físico, o 

desempenho da prestação de serviços é intangível (Lovelock & Wright, 2001).  

Essas ações resultam em experiências de serviço (Hoffman & Bateson, 1997), que 

são definidas como “os resultados das interações entre organizações, sistemas e 

processos, funcionários e clientes” (Bitner, Brown, & Meuter, 2000). 

Uma das características mais marcantes que diferencia produtos de serviços é a sua 

intangibilidade, pois o serviço não pode ser armazenado, tocado e nem provado 

como se fazem com produtos (Shostack, 1977; Zeithaml e Bitner, 2003; Turri, 2009). 
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Os autores Zeithaml e Bitner (2003) e Grönroos (2003) concordam que os serviços 

possuem também as seguintes características: 

• Heterogeneidade: dado que os serviços são normalmente desempenhados 

por seres humanos, dois serviços nunca serão exatamente iguais; 

• Inseparabilidade: esta é outra diferença latente entre bens e serviços. 

Enquanto os bens são, na maioria das vezes, produzidos para então serem 

vendidos e consumidos, os serviços são vendidos para, então, serem 

produzidos e consumidos simultaneamente; 

• Perecibilidade: os serviços não podem ser preservados, estocados, 

revendidos ou devolvidos. 

No ano de 1996, 79% do PIB dos EUA já eram representados pelo setor de serviços. 

Esse setor cresce continuamente em todo o mundo (Zeithaml & Bitner, 2003). Tal 

fenômeno se deve principalmente à grande similaridade entre os produtos 

concorrentes, dificultando a percepção de diferenciação pelo consumidor. Assim, os 

fabricantes passaram a vender não apenas produtos, mas também serviços 

acoplados a eles, adicionando valor e os diferenciando da concorrência. Esse valor 

pode ser criado, quando o cliente faz uso do serviço, e o resultado seja positivo e 

traga benefícios para o cliente, criando uma experiência positiva (Grönroos, 2003).  

Apresentada a conceituação de serviços e as diferenças entre produtos e serviços, 

torna-se importante haver uma estratégia diferenciada para o marketing de serviços. 

O marketing de serviços, para ter sucesso, precisa apresentar uma abordagem 

distinta daquela apresentada pelo marketing de produtos. Isso representa um dos 

maiores desafios dos profissionais desta área, pois precisam fazer tornar-se real 

algo que é intangível e abstrato, por meio de casos ou fatos tangíveis (Shostack, 

1977). 

Para a grande maioria dos clientes a primeira interação com uma empresa se dá 

com os funcionários da linha de frente, aumentando a importância desse contato. Os 

encontros de serviços são críticos momentos da verdade, nos quais os clientes 

criam uma indelével impressão de uma empresa  (Bitner, Brown, & Meuter, 2000). 
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Sobre esse mesmo tema, Grönroos (2003) acrescenta que, nos serviços, os 

assuntos ligados aos clientes são muito importantes e a busca pela diferenciação é 

algo constante. Adicionalmente, o foco do serviço deve ser na resolução do 

problema existente do cliente. A competência da empresa é medida pela capacidade 

em se adequar as necessidades dos clientes. Assim o relacionamento com eles se 

torna cada vez mais importante. 

O aumento da globalização e a entrada de novos concorrentes determinam a 

necessidade de as empresas investirem em uma política de relacionamentos efetiva, 

notadamente na indústria de serviços. Adequar-se às novas tecnologias e novas 

formas de contato com o cliente, assim como a capacitação dos funcionários da 

empresa fazem a diferença entre clientes fiéis e potenciais (Grönroos, 2003). 

Destaca-se, portanto, que “Estamos todos nos serviços hoje em dia, e no futuro 

estaremos bem mais. Estamos numa sociedade de serviços, consequência 

inevitável do grau elevado de personalização e de interação dentro de um meio 

desregulamentado e competitivo, nos quais os consumidores tornam-se cada vez 

mais exigentes” (Téboul, 1999, p. 22). 

Embora tradicionalmente os contatos com os clientes sejam “high touch, low tech”, a 

tecnologia vem mudando radicalmente esta abordagem, o que determina a 

importância do marketing de serviços (Bitner, Brown, & Meuter, 2000). 

A comunicação de marketing influencia o serviço prestado e a percepção do serviço 

recebido. Portanto, para que as empresas tenham êxito em surpreender os clientes, 

é necessário trabalhar profundamente nos conceitos de marketing, assim como 

investir adequadamente na comunicação que atinja o seu público-alvo (Grönroos, 

2003). 

Ainda segundo Grönroos (2003), o gerenciamento mal feito da interação entre 

funcionários e clientes, assim como a ausência de interação refletem na percepção 

do cliente e influenciam na qualidade total dos serviços prestados. 

Sobre este tema Hart, Heskett, e W. Earl Sasser (1990) adicionam que uma 

empresa amplia sua participação do mercado não apenas com análises 

demográficas ou outras medidas amplamente conhecidas, mas satisfazendo os 

clientes em todas as oportunidades. 
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Por outro lado, Zeithaml e Bitner (2003) se contrapõem, ao afirmar que nem sempre 

o cliente está com a razão. Considerando os diversos benefícios que o 

relacionamento de longo prazo proporciona para as empresas, a pressuposição de 

que todos os clientes são bons assim como a máxima de “o cliente tem sempre 

razão” nem sempre são verdadeiras. Em casos específicos, pode ser desejável que 

a empresa interrompa o relacionamento com o cliente.  

Alguns motivos contribuem para a possível descontinuidade dos serviços por parte 

da empresa. Estes motivos, segundo Zeithaml e Bitner (2003), podem ser: 

• Segmento errado: uma empresa não consegue configurar seus serviços para 

atender todos os clientes. Essa estratégia não é benéfica nem para o cliente e 

nem para a empresa; 

• Não rentável no longo prazo: a empresa pode decidir parar de atender um 

cliente ou um segmento de mercado que não seja rentável no longo prazo; 

• Clientes difíceis: alguns clientes são muito difíceis de trabalhar por diversas 

razões. Os estresses que eles geram na empresa podem determinar a 

descontinuidade do relacionamento.  

Portanto, as empresas devem utilizar estratégias específicas para individualizar, 

para reter seus clientes ativos, atender suas necessidades assim como as 

necessidades da organização. As bases desta estratégia requerem uma 

segmentação apropriada do mercado o que permitirá identificar com quem as 

empresas querem estabelecer relacionamentos. É importante monitorar as 

necessidades destes clientes. Um banco de dados de clientes atualizado pode 

ajudar nesta tarefa (Zeithaml & Bitner, 2003). 

A leitura e análise desse banco de dados permitem uma série de antecipações de 

necessidades e formatações de serviços apropriados. Muitas destas necessidades 

foram supridas com o avanço tecnológico das telecomunicações e internet. 

Conforme destacam Lovelock e Wright (2003), esse avanço permitiu que os clientes 

fossem cada vez mais capazes de se autoatender do que depender de um 

funcionário de alguma empresa. Os autores destacam quatro inovações de grande 

impacto: 
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• Centrais de atendimento automatizadas: onde o cliente telefone para o call 

center da empresa e, sem necessidade de se comunicar com algum 

atendente, digita determinados números no aparelho, em um menu de 

navegação previamente definido, para obter resposta à sua necessidade; 

• Quiosques de autoatendimento: permitem aos clientes executarem diversas 

tarefas simples; 

• Sites de internet: são capazes de fornecer informações, efetuar vendas e 

servir como portal de serviços; 

• Cartões inteligentes: que armazenam informações dos clientes, por meio de 

um microchip, e pode funcionar como uma carteira eletrônica contendo 

dinheiro digital. 

O marketing de relacionamento em serviços, entretanto, não é feito de forma 

indiscriminada para todos os clientes. Clientes são categorizados e o seu 

comportamento determina como a empresa definirá sua estratégia de 

relacionamento e oferta de produtos e serviços. O comportamento do consumidor de 

serviços será abordado na próxima seção. 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS 

“O comportamento do consumidor é definido como o estudo das unidades 

compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e na 

disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias” (Mowen & Minor, 2003, 

p. 3). 

Nessa perspectiva, Solomon, Bamossy, Askegaard, e Hogg (2006) acrescentam que 

o comportamento do consumidor é o processo, quando indivíduos ou grupos 

compram, usam e descartam produtos, serviços, ideias e experiências para 

satisfazer suas necessidades de desejos.  

As empresas que conhecem o comportamento do consumidor possuem capacidade 

de reconhecer o porquê e como os clientes tomam suas decisões e planejam melhor 

suas estratégias de marketing. Consequentemente conseguem ampliar sua 

vantagem competitiva no mercado (Schiffman & Kanuk, 1997). 
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Os profissionais de marketing, portanto, devem conhecer o que influencia o 

comportamento do consumidor tanto na teoria quanto na prática (Kotler & Keller, 

2006), pois as ações que os consumidores tomam podem produzir consequências 

não antecipadas e que podem ser desagradáveis (Bateson, 1995). 

Ao se estudar o comportamento do consumidor, as empresas podem definir melhor 

os produtos e serviços que lançarão no mercado, a forma como comunicar ao 

mercado esses produtos e como manter os clientes na empresa (Mowen & Minor, 

2003). 

Insta destacar que a economia de serviços cresce a passos largos. Um dos motivos 

para esse crescimento é a dificuldade que um produto tem de se diferenciar de 

outro. A marca por si só não mais sustenta a decisão de compra do consumidor. 

Como forma de se posicionar no mercado, os fabricantes agregam serviços aos 

produtos para os diferenciarem da concorrência (Grönroos, 2003). 

De forma análoga aos produtores de bens, o objetivo dos produtores de serviços é 

disponibilizar ofertas que satisfaçam as necessidades e expectativas dos clientes 

(Zeithaml & Bitner, 2003). 

Para se entender as necessidades e expectativas dos clientes em serviços, é 

necessário entender que o comportamento do consumidor de serviços é diferente do 

comportamento do consumidor de bens. Alguns economistas, de forma a distinguir 

esses comportamentos de compra, classificaram as propriedades das ofertas em 

distintos atributos, conforme listado abaixo: 

• Atributos de procura: são propriedades que o consumidor pode avaliar antes 

da compra, tais como cor, forma, resistência, cheiro, etc; 

• Atributos de experiência: são propriedades que o consumidor pode avaliar 

apenas durante ou após o consumo tais como gosto ou o próprio uso; 

• Atributos de credibilidade: são características difíceis de avaliar mesmo após 

a compra. Esses atributos são mais comuns em situações nas quais o 

consumidor não tem conhecimento técnico suficiente para avaliar se 
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determinado serviço é necessário, ou se foi executado corretamente. Por 

exemplo, uma cirurgia, troca de algum componente do carro, entre outros. 

Normalmente bens de consumo possuem maior concentração nos atributos de 

procura e são, portanto, mais fáceis de avaliar. Bens e serviços com alta 

concentração de atributos de experiência são mais difíceis de avaliar, pois são 

comprados e consumidos simultaneamente. E os bens e serviços com atributos de 

credibilidade são quase impossíveis de avaliar, dada a falta de conhecimento ou 

consciência do consumidor para avaliar se o que está sendo ofertado irá satisfazer 

as necessidades ou desejos do consumidor (Zeithaml & Bitner, 2003). 

Em decorrência do predomínio de atributos de experiência e credibilidade em 

serviços, os consumidores utilizam processos de avaliação diferentes daqueles 

usados para bens de consumo, nos quais há o predomínio de atributos de procura 

(Zeithaml & Bitner, 2003).  

A tomada de decisão do cliente inclui se a compra deve ocorrer, onde comprar, 

quando comprar, de quem comprar e a forma de pagamento (Sheth, Mittal, & 

Newman, 2001). 

Já o processo de tomada de decisão consiste em uma série de estágios para que o 

consumidor faça a melhor escolha entre os itens disponíveis, diminua seu esforço 

para tomada de decisão, reduza as emoções negativas e amplie a capacidade de 

afirmar uma compra (Mowen & Minor, 2003).  

O processo de tomada de decisão do consumidor na avaliação de serviços é 

apresentado na Figura 1: 
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Figura 1 – Categorias de tomada de decisão do consumidor e da avaliação de 
serviços. 
Fonte: Adaptado de Zeithaml, V., & Bitner, M. J. (2003). Marketing de Serviços: a empresa com foco 
no cliente (2ª ed. p. 53). (M. A. Haag, & C. A. Soares, Trads.) Porto Alegre: Bookman 

 

Essa figura agrupa em quatro grupos o processo de avaliação de serviços conforme 

descrito a seguir. 

Busca de Informação 

• Uso de fontes pessoais: no consumo de bens os consumidores buscam 

informações de fontes pessoais e não pessoais. Já na compra de serviços, 

em contrapartida, os consumidores buscam as informações de fontes 

pessoais, para que relatem suas experiências com aquele produto ou 

prestador de serviço; 

• Risco Percebido: dada a intangibilidade e dificuldade de padronização dos 

serviços, o risco percebido na prestação de serviços é maior. 

Avaliação de Alternativas em serviços 

• Alternativas consideradas: as alternativas disponíveis para serviços 

normalmente são inferiores às de bens e dificilmente duas empresas 

concorrentes oferecerão seus serviços em uma mesma área geográfica, 

embora a internet tenha o potencial de ampliar o consumo de alternativas; 

Busca de informação

• Uso de fontes pessoais

• Risco percebido

Avaliação de alternativas

• Conjunto de alternativas 
levadas em consideração

• Emoção e humor

Compra e consumo

• Prestação de serviços como 
dramaturgia

• Papéis e roteiros em serviços

• Compatibilidade de clientes

Avaliação pós-compra

• Atribuição da insatisfação

• Difusão da inovação

• Lealdade à marca
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• Emoção e humor: como os serviços são experiências, a emoção e o humor 

afetam a avaliação do serviço recebido. 

Compra e consumo 

• A prestação de serviços como dramaturgia: alguns economistas fazem uma 

analogia da dramaturgia com o processo de prestação de serviços no qual a 

seleção de pessoal são os atores, o treinamento de pessoal é o ensaio, a 

definição de papéis é o roteiro, o ambiente é o cenário, os serviços que 

devem ser prestados na frente do cliente são o palco e os que não são vistos 

pelo cliente são os bastidores; 

• Papéis e roteiros em serviços: roteiros de serviços consistem em um conjunto 

de ações ordenadas, atores e objetos, que por meio de seu envolvimento 

reiterado define a expectativa do cliente; 

• Compatibilidade de Clientes e de Serviços: a presença e a similaridade de 

outros clientes que estão recebendo serviços têm um forte impacto sobre a 

satisfação e a insatisfação de qualquer cliente. 

Avaliação pós compra 

• Atribuição de insatisfação: a qualidade da prestação dos serviços depende, 

em grande parte, da informação que o cliente apresenta para a definição do 

serviço. Alguns consumidores atribuem parte da sua insatisfação ao 

desempenhar o papel de especificar ou desempenhar sua parte nos serviços; 

• Difusão da Inovação: a taxa de difusão da inovação depende basicamente do 

atendimento de cinco características: vantagem relativa, compatibilidade, 

comunicabilidade e divisibilidade. Produtos e serviços que atendam essas 

características têm grande potencial de difusão; 

• Lealdade à marca: a mudança de marca nos serviços é mais complexa que a 

mudança de marca de produtos, pois há limitação de opções, o custo da 

mudança é maior, assim como o risco percebido. Portanto é mais provável 

que os clientes permaneçam clientes de empresas de serviços por mais 

tempo. 
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Por outro lado, os estágios do processo decisório de compra, conforme apresentado 

por Mowen e Minor (2003) e Sheth, Mittal e Newman (2001) são: 

• Reconhecimento de problemas; 

• Busca de informações; 

• Avaliação de alternativas; 

• Compra; 

• Avaliação dos resultados da escolha. 

Já segundo Schiffman e Kanuk (1997) estes estágios são agrupados em três 

processos chamados input, processo e output e são apresentados na Figura 2. 

  

Esforços de marketing da empresa:
1 – Produto
2 – Promoção
3 – Preço
4 – Canais de comunicação

Ambiente sociocultural:
1 – Família
2 – Fontes informais
3 – Fontes não comerciais
4 – Classe social
5 – Subcultura e cultura

Influências externas

Input

Reconhecimento da necessidade

Busca pré-compra

Avaliação das alternativas

Campo psicológico
1 – Motivação
2 – Percepção
3 – Aprendizado
4 – Personalidade
5 – Atitudes

Processo decisório do 
consumidor

Processo

Experiência

Comportamento de pós-
decisão

Compra
1 – Teste
2 – Compra repetida

Avaliação de pós-compra

Output
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Figura 2 – Modelo simples de processos de tomadas de decisão do consumidor 

Fonte: Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1997). Comportamento do Consumidor (6ª ed. p.400). Rio de 
Janeiro: Prentice Hall 

O “input” agrupa os esforços de marketing ou as influências do ambiente que apoiam 

a compra ou o consumo de um produto específico.  

O “processo” agrupa os estágios através dos quais os consumidores tomam suas 

decisões (Sheth, Mittal, & Newman, 2001). 

Por fim, o “output” engloba dois estágios do comportamento pós-decisório onde o 

cliente faz a compra, que pode ser experimental, recorrente e de longo prazo, e 

executa suas avaliações pós compra (Schiffman & Kanuk, 1997). 

Para esse último estágio do processo output, insta destacar que o processo 

decisório do cliente não termina na compra. Se o cliente ficar satisfeito com a 

experiência da compra, ele pode voltar a comprar do mesmo fornecedor (Sheth, 

Mittal e Newman, 2001; Schiffman e Kanuk, 1997). 

Como parte do processo de avaliação pós-compra, o consumidor tende a se 

certificar de que comprou a melhor alternativa de forma a reduzir o sentimento da 

dissonância cognitiva pós-compra. Esse sentimento ocorre quando o consumidor 

começa a ter pensamentos conflitantes sobre o objeto da sua compra. E aqui reside 

um importante trabalho do marketing ao criar táticas para reduzir a incerteza da pós-

compra e reforçar as decisões do consumidor (Schiffman & Kanuk, 1997). 

Os consumidores normalmente compram produtos ou serviços que lhes trazem 

algum valor. Esse assunto será discutido na seção a seguir. 

2.2.1 VALOR PARA O CONSUMIDOR 

As habilidades que os produtos têm para resolver problemas constituem o valor para 

o cliente (Sheth, Mittal, & Newman, 2001). 

As empresas têm sucesso oferecendo valor superior ao cliente. De acordo com Gale 

e Wood (1996) o valor é qualidade, definida pelo cliente, com preço justo. 
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O autor ainda afirma que é necessário entender o que leva os seus clientes a 

tomarem suas decisões para, portanto, galgar o primeiro passo, para alcançar a 

liderança em qualidade percebida pelo mercado. 

Durante ou após o processo de compra os clientes fazem uma comparação da 

qualidade com aquilo que esperavam receber e o que efetivamente receberam do 

prestador de serviços (Gianesi & Corrêa, 1994). 

Contribuindo com esse ponto de vista, Grönroos (1993) destaca que uma qualidade 

percebida positivamente é obtida quando a qualidade experimentada daquilo que foi 

comprado atende às necessidades do cliente, ou seja, se atinge a qualidade 

esperada por ele. A avaliação do cliente é feita comparando suas expectativas 

(qualidade esperada) com sua avaliação do serviço (qualidade experimentada). 

Segundo estudos resumidos por Rust, Zeithaml e Lemon (2001), a percepção de 

valor por diferentes grupos de clientes são categorizadas em quatro maneiras: 

• Valor é preço baixo; 

• Valor é o que se espera do produto; 

• Valor é a qualidade recebida em relação ao preço pago; 

• Valor é o que se recebe por aquilo que se abre mão, incluindo tempo e 

esforço. 

Em todos os produtos e serviços que o consumidor adquire, se está procurando uma 

solução para algum problema ou o atendimento de uma expectativa. Assim, 

“consumidores compram expectativas, não coisas. Eles compram expectativas dos 

benefícios prometidos pelo vendedor” (Levitt, 1983, p. 6).  

Neste contexto Rust, Zeithaml e Lemon, (2001) destacam que o valor é a base de 

relacionamento do cliente com a empresa, e os produtos e serviços devem ser 

concebidos para atender suas necessidades. Caso os clientes não recebam valor da 

empresa, qualquer estratégia de retenção será inútil. 
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Ao estudarem os fatores que cooperam para a satisfação e insatisfação do 

consumidor, Mowen e Minor (2003) chegaram a um modelo que é apresentado na 

Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Modelo de satisfação e insatisfação do consumidor 
Fonte: Mowen, J. C., & Minor, M. S. (2003). Comportamento do Consumidor. (p. 222) São Paulo: 
Prentice Hall 

Por meio desta figura os autores sumarizam que ao se utilizar um produto ou serviço 

os consumidores avaliam seu desempenho. Essa avaliação está intimamente ligada 

à qualidade do produto ou serviço e as percepções de qualidade estão associadas 

às expectativas do consumidor quanto ao desempenho do produto ou serviço 

adquirido. Ao se comparar a qualidade esperada e a qualidade do desempenho as 

expectativas do consumidor podem ser afirmadas ou, enquanto as respostas 

emocionais compõem a satisfação ou insatisfação. 

Uso/consumo do produto

Expectativas 
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qualidade do 
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Confirmação/ 
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O cliente também avalia o valor como uma comparação entre os benefícios obtidos 

ao adquirir um produto ou serviço e os esforços feitos para adquiri-lo ou mantê-lo. 

Uma vez calculado este fator, o consumidor o compara com o fator de outros 

consumidores. Se as proporções entre os resultados e esforços são positivas o 

cliente fica satisfeito (Mowen & Minor, 2003). 

Contribuindo com esta perspectiva, Kotler (1998) destaca que no modelo de valor o 

cliente tende a comprar os produtos de empresas que entregam um valor maior que 

o custo ao consumidor. Diversos parâmetros são analisados para esta composição 

tais como valor do produto, valor do serviço, atendimento, imagem da empresa, etc. 

Em linhas gerais, o valor de mercado é o potencial que um produto ou serviço tem 

de satisfazer à necessidade de um cliente. Dada a variedade do mercado 

consumidor, alguns tipos de valor, chamados de valor de mercado do usuário, foram 

mapeados por Sheth, Mittal e Newman (2001) e são apresentados abaixo: 

• Valor universal: esse valor é chamado universal, pois é o que o cliente 

sempre busca em um produto ou serviço, que se resume ao atendimento de 

suas necessidades e ofereçam o máximo de desempenho; 

• Valor pessoal: esse valor tem como característica atender o desejo do cliente 

ou de um grupo de clientes. Além do valor universal, o cliente busca um valor 

pessoal, que pode ser de autoafirmação ou autoexpressão. Este valor é uma 

das bases para a segmentação de mercado; 

• Valor social: nesse caso um indivíduo escolhe um produto ou serviço cujos 

valores são congruentes com o grupo que está inserido ou pela imagem, 

normalmente positiva, que aquele produto ou serviço transmite. Normalmente 

esse valor está amplamente ligado à imagem e ao status que se quer 

transmitir; 

• Valor emocional: esse valor se refere ao prazer emocional que um produto ou 

serviço oferece. Normalmente está relacionado ao consumo de experiência, 

tal como utilizar um perfume, assistir a um filme, uma viagem exótica, entre 

outros. 
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Os autores discorrem também sobre o valor de mercado que são buscados pelo 

pagante e aqueles buscados pelos compradores. Para o pagante o valor de 

mercado concentra-se nos seguintes grupos: 

• Valor do preço: aqui se encontra o valor universal do preço de compra do 

item, assim como os custos financeiros para adquiri-lo e o custo para mantê-

lo; 

• Valor do crédito: é valor observado, quando o cliente deseja comprar o item, 

mas não pretende desembolsar o montante no instante da compra; 

• Valor do financiamento: são os termos de compra que tornam a aquisição do 

item mais fácil. 

Já os compradores avaliam os seguintes valores: 

• Valor do serviço: é a forma de atendimento que os consumidores recebem 

antes da compra, tais como aconselhamento, após a compra e formas de 

redução de risco de uma compra, como a troca do item, por exemplo; 

• Valor de conveniência: é a forma apresentada para o consumidor economizar 

tempo e esforço para comprar determinado item; 

• Valor de personalização: é a forma que o consumidor tem para consumar 

determinada transação de forma personalizada às suas necessidades, tais 

como horários de entrega de produtos personalizado, horários de execução 

de serviços distintos a cada dia da semana entre outras formas. 

Os consumidores atuais são bem informados e conseguem comparar diversas 

ofertas de produtos semelhantes. O valor do produto vem sendo definido pelo 

próprio cliente, que hoje em dia está em melhor situação dadas que suas 

necessidades estão sendo atendidas (Kottler, 2010). 

Portanto, quando as companhias se esforçam para oferecer uma experiência 

positiva para o cliente, o resultado mais comum é a sua fidelização (Demo & Ponte, 

2008). 
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Além do esforço das companhias para oferecerem produtos e serviços que tragam 

valores para os consumidores, existe também a maneira apropriada da empresa se 

comunicar com o cliente para oferecer seus produtos e serviços ou enviar 

mensagens importantes.  Este assunto será abordado a seguir. 

2.2.2 PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO E O MARKETING DE SERVIÇOS 

Por meio da estabilização da economia ocorrida nos últimos anos, boa parte da 

população brasileira passou a ter acesso a computadores e e-mail, smartphones 

com acesso à internet e a televisores. Concomitantemente, boa parte dessa 

população passou a ser exposta a distintas formas de publicidade e propaganda de 

produtos e serviços. O estudo do processamento da informação no marketing de 

serviços é uma importante atividade para aumentar o engajamento do público ao 

material criado e obter melhores taxas de resposta esperada com as peças 

publicitárias. A transmissão da mensagem, o engajamento e memorização do cliente 

daquilo que é apresentado se torna, cada vez mais, algo fundamental para o 

marketing de serviços. 

O assunto processamento da informação é bastante amplo. Entretanto esta seção 

abordará temas associados ao envolvimento e percepção do consumidor no 

processamento das informações, assim como os estágios pelos quais o consumidor 

passa para interpretar a informação. 

O processamento da informação pelo cliente, segundo Mowen e Minor (2003), é a 

situação na qual o consumidor é exposto a alguma informação, se atenta a ela e a 

armazena para utilizar posteriormente. Essa informação é recebida por meio dos 

sentidos do tato, visão, olfato, audição e paladar.  

Os autores complementam que a interpretação e o significado atribuído aos 

estímulos recebidos derivam do processamento da informação. Os significados 

atribuídos, por sua vez, podem ser diferentes para cada pessoa. 

A Figura 4 apresenta o fluxo do processamento da informação 
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Figura 4 – Modelo de processamento da informação 
Fonte: Mowen, J. C., & Minor, M. S. (2003). Comportamento do Consumidor. (p. 44) São Paulo: 
Prentice Hall, adaptado pelo autor 

Segundo a figura o processamento da informação é influenciado por três fatores: 

percepção, nível de envolvimento do consumidor e memória.  

O primeiro fator que influencia o processamento da informação, conforme explicam 

Mowen e Minor (2003) é a percepção, e consiste em um processo de três estágios:  

• Exposição do consumidor a alguma informação; 

• O nível de atenção que é concentrada na informação; 

• Compreensão ou interpretação da informação; 

A exposição é o primeiro estágio no processamento da informação e na percepção 

do consumidor. Mowen e Minor (2003) destacam que a partir da exposição os 

sentidos do consumidor são ativados para se iniciar o processamento da informação. 

Uma importante característica deste estágio é a seletividade, onde o consumidor 

decide se avançará ou não no processamento da informação. Nessa linha, Solomon 

et al (2006) comentam que a seletividade é quanta exposição a determinado 
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estímulo um consumidor aceita. Adicionalmente, a seletividade do indivíduo pode 

variar no tempo, inclusive em pequenas porções, como horas do dia.  

O segundo estágio é atenção que é definida pelo nível em que os consumidores 

focam em determinados estímulos (Solomon et al, 2006). Quando um consumidor 

presta atenção em determinada informação, sua capacidade cognitiva é direcionada 

para o processamento da informação (Mowen & Minor, 2003). Alguns tipos de 

atenção podem ser atingidos neste estágio: 

• Atenção preliminar: é o processo inconsciente de sondagem do ambiente pelo 

consumidor e ocorre após o estágio da exposição e antes do estágio da 

atenção. Essa sondagem pode envolver, inclusive, a disposição de 

determinado elemento em um anúncio. Nesse estágio é decidido se a 

informação é importante para avançar para o estágio da atenção; 

• Atenção voluntária: nesse caso o grau de envolvimento do consumidor é alto 

e ele busca informações de forma ativa sobre determinado objeto. À medida 

que o envolvimento aumenta, o consumidor passa para a atenção seletiva, na 

qual ele busca apenas informações importantes sobre determinado objeto; 

• Atenção involuntária: determinada informação é apresentada de forma 

inusitada e surpreendentemente suficiente para chamar atenção do 

consumidor.  

O último estágio é a compreensão. Mowen e Minor (2003) esclarecem que nesse 

estágio os consumidores organizam e interpretam as informações. A interpretação, 

conforme explicam Mowen e Minor (2003) e Solomon et al (2006) é o momento no 

qual os consumidores, baseados em suas crenças, valores e experiências e 

atribuem significado ao estímulo.  

O segundo fator que influencia o processamento da informação é o envolvimento. 

Por Solomon et al (2006),  é definido como a relevância percebida, por um indivíduo, 

de um objeto, baseado em seus interesses e necessidades. O objeto pode ser um 

produto, uma marca, serviço, peça publicitária, etc. O grau de envolvimento 

determina, segundo Mowen e Minor (2003), se o consumidor passará do estágio da 

exposição para o estágio da atenção e, posteriormente, ao estágio da compreensão. 
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Diversos fatores podem influenciar o envolvimento do consumidor com o objeto. 

Esses fatores podem ser a necessidade ou interesse do consumidor pelo objeto, o 

tipo de produto ou serviço em consideração, a forma como a informação é 

transmitida, a situação na qual o consumidor está inserido e a sua personalidade. 

Quanto maior o envolvimento de um consumidor sobre um objeto, maior sua atenção 

e esta combinação influencia a memória (Mowen e Minor, 2003; Solomon et al, 

2006). 

O terceiro fator é a memória. A memória é a capacidade de armazenamento de 

determinada informação para ser utilizada no futuro (Solomon et al, 2006). Estes 

autores agrupam a memória em três tipos distintos: 

• Memória sensorial: é a que memória permite armazenar informações 

recebidas pelo sentido, como um odor ou um ruído. Sua duração, em geral, é 

de segundos. Mas é suficiente para que o indivíduo decida se procurará mais 

informação a seu respeito e decidirá se ira armazená-la ou não. Caso decida 

armazenar, o estágio da atenção do primeiro fator é iniciado e a informação é 

armazenada na memória de curta duração; 

• Memória de curta duração: Esta memória também é curta e limitada em 

capacidade. É capaz de armazenar a informação que está sendo processada 

no momento. Um estímulo verbal, por exemplo, pode ser armazenado pelo 

som ou pelo significado. Estudos afirmam que a informação é armazenada, 

agrupando informações isoladas em grupos, e que o cérebro é capaz de 

processar de 3 a 4 grupos simultaneamente como uma única informação; 

• Memória de longa duração: a informação é armazenada por um período longo 

de tempo. Para atingir essa memória, o consumidor recebe os estímulos e o 

relaciona com sua memória de curta duração. Assim diversos ensaios e 

técnicas são utilizadas para fixar uma informação na memória do consumidor. 

Por esse motivo, os pesquisadores e profissionais de marketing estudam alternativas 

para aumentar o envolvimento do consumidor e alcançar sua memória de longa 

duração, utilizando diferentes técnicas de comunicação, ao utilizar elementos visuais 

e sensoriais na forma de se comunicar com o cliente em suas campanhas de 

marketing.  
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2.2.3 COMUNICAÇÃO PERSUASIVA 

A comunicação consiste num sinal, contendo um significado, que é enviado para um 

receptor (Mowen & Minor, 2003). Esses autores acrescentam que este sinal pode 

ser um som, uma imagem, um gesto, um texto, entre outras formas, e pode ser 

utilizada nas mais diversas situações para enviar uma mensagem a alguém. A 

mensagem, por sua vez, é processada pelo receptor por meio de seus sentidos e 

sua interpretação é influenciada pela cultura e pelo ruído do ambiente. 

A Figura 5 apresenta o fluxo que envolve a comunicação desde a fonte até o 

receptor. 

 

Figura 5 – Fluxo de comunicação persuasiva 
Fonte: Mowen, J. C., & Minor, M. S. (2003). Comportamento do Consumidor. (p. 166) São Paulo: 
Prentice Hall 

Sobre esse fluxo, Solomon et al (2006) concordam que a fonte deve escolher e 

codificar a mensagem, selecionado um conjunto de imagens simbólicas que 

representam o significado. O significado, por sua vez, é encapsulado pela 

mensagem, que é enviada através de um meio. Os meios podem ser vários como 

rádio, TV, mídia impressa, e-mail, website entre outros. Por fim os receptores 

decodificam a mensagem e a interpretam baseado em suas experiências, valores e 

cultura. Finalmente o feedback é enviado ao receptor para que a mensagem seja 

modificada. 

Detalhando-se mais os elementos do fluxo, diversos fatores influenciam as fontes de 

informação e estes devem ser amplamente avaliados para uma comunicação mais 

eficaz, conforme afirmam Mowen e Minor (2003). Eles agrupam as características da 

fonte em quatro grupos: 

Contexto

Fonte Mensagem Meio Receptores
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• Credibilidade, que diz respeito à percepção ao grau de crédito que a fonte 

possui, baseado em sua capacidade de probidade. A capacidade é associada 

ao conhecimento da fonte em determinado assunto e a probidade é sua 

imparcialidade. Assim, quanto maior a credibilidade, maior a influência no 

consumidor; 

• Atratividade física, que diz respeito a utilizar pessoas fisicamente atraentes 

como comunicadores de mensagens. Estas, segundo estudos, influenciam 

mais o comportamento do consumidor do que as pessoas menos atraentes. 

Entretanto, há situações em que utilizar pessoas fisicamente menos atraentes 

para determinados tipos de produtos geram mais impactos nos consumidores; 

• Simpatia, que diz respeito à simpatia da fonte. A simpatia aumenta quando a 

fonte se comporta da maneira esperada pelos consumidores, quando diz 

coisas agradáveis ou quando a fonte se assemelha ao público receptor. A 

simpatia pode provocar efeitos positivos ou negativos no consumidor; 

• Relevância, que diz respeito aos aspectos simbólicos que a fonte traz ao ser 

associada à marca e à mensagem.  Ao se usar um atleta famoso como fonte 

de um comercial de um produto energético, a fonte se torna relevante. 

Assim como a fonte, a mensagem possui diversos elementos e características que 

influenciam o consumidor. Conforme explicam Mowen e Minor (2003), o conteúdo da 

mensagem está relacionado às estratégias que podem ser utilizadas para transmiti-

la ao consumidor. Estratégias como humor, sobriedade, medo, simplicidade ou 

complexidade podem ser adotadas para cada tipo de mensagem em particular. Já a 

construção da mensagem envolve o processo de como construí-la corretamente e 

onde colocar a informação para que obtenha melhor resposta do consumidor. 

Contribuindo com esse tema, Solomon et al (2006) informam que a mensagem pode 

ser transmitida, utilizando texto, áudio, elementos visuais ou uma combinação destes 

elementos para melhor fixação do consumidor. Estudos afirmam que elementos 

gráficos mais vívidos de uma mensagem são memorizados com maior facilidade.  

Outra característica importante para fixação de uma mensagem é a repetição 

(Mowen e Minor, 2003; Solomon et al, 2006). A repetição de conteúdo é 
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determinante para a sua fixação, conforme explica a Teoria de Dois Fatores. Essa 

teoria esclarece que durante a repetição de uma mensagem dois processos 

psicológicos ocorrem. Um deles é a redução da incerteza e o outro é o aumento do 

aprendizado, gerando uma resposta positiva. Porém, um volume grande de 

repetição gera tédio, e uma resposta negativa. Essa teoria sugere, portanto, que 

para evitar os efeitos negativos causados pelo tédio, a peça publicitária deve ser 

variada em determinados momentos. 

Distintas mensagens podem ser criadas para distintos grupos, principalmente, 

baseadas no tipo de produto que utiliza, suas preferências e seu comportamento. As 

mensagens visam aumentar o engajamento do cliente, atrair o mercado consumidor 

e, inclusive, manter a base de clientes atual. Por este motivo o marketing de 

relacionamento se torna uma peça importante nas organizações, e será abordado a 

seguir. 

2.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

Antes de falar de marketing de relacionamento, é necessário definir o que é 

Marketing. 

A American Marketing Association define marketing como uma “atividade, um 

conjunto de instituições e processos para criação, comunicação, entrega e troca de 

ofertas que têm valor para os clientes, parceiros e a sociedade de um modo geral. ” 

(American Marketing Association, 2015).  

As empresas devem estar atentas sobre o comportamento dos seus clientes, 

mapear suas necessidades e identificar quais clientes são mais importantes para a 

elas. Para tanto, o marketing de relacionamento, discutido nesta seção, 

desempenha um importante papel. 

O marketing pode ser dividido basicamente em duas formas, o transacional onde 

trocas são feitas isoladamente, satisfazendo uma necessidade pontual do cliente e o 

de relacionamento, que procura estabelecer relacionamento com os clientes, 

aumentando seu contato com funcionários e clientes (Lovelock, 1995). 
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O cerne da diferença entre o markting transacional e o marketing de relacionamento 

é que o primeiro não se preocupa com o retorno do cliente ou com fomentar a 

relação com ele (Grönroos, 2003). 

Com a abertura dos mercados e aumento da competição, as organizações passaram 

a ter uma preocupação crescente por alternativas competitivas de diferenciação. O 

aumento da competitividade produz resultados importantes, pois proporciona 

alternativas num mercado cada vez mais exigente. Como resultado as organizações 

se empenham em apresentar as melhores ofertas para os clientes (Demo & Ponte, 

2008). 

Os autores afirmam ainda que a competitividade é uma balizadora das estratégias 

empresariais, que por sua vez têm como objetivo buscar soluções cada vez 

melhores para as necessidades dos clientes. 

Pode-se dizer que, dificilmente, os profissionais de marketing tenham atuado em um 

mercado tão competitivo como o atual. Com maior penetração de concorrentes, cada 

um deles oferece produtos ou serviços bastante similares. Por esta característica de 

similaridade, afirma-se que a lealdade à marca desapareceu. Como os custos de 

adquirir novos clientes são bem maiores que os custos de manter clientes, a 

retenção vem se tornando mais importante que a aquisição (Vavra, 1993). 

O consumidor deixou de ser visto apenas como mais um e procura produtos e 

serviços mais personalizados. Portanto, o marketing de relacionamento desempenha 

um importante papel na retenção e fidelização dos clientes (Torres & Fonseca, 

2012). 

As empresas devem ter consciência de que existe competição e que para conseguir 

um lugar no mercado é necessário conhecer o cliente. Em analogia a 

relacionamentos, a empresa precisa transmitir confiança ao cliente para que se 

construa uma relação duradoura (Torres & Fonseca, 2012). Essa analogia se aplica 

em empresas prestadoras de serviços, pois compradores de serviços recorrentes se 

preocupam mais em manter o processo do que apenas concluir uma transação 

(Levitt, 1983). 
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Visando a perpetuação das organizações e sua capacidade de se adaptar às 

constantes mudanças mercadológicas para continuar competindo, o relacionamento 

entre organizações e clientes passa a ter uma importância cada vez maior. O 

marketing de relacionamento, desde aspectos de qualidade até o pós-marketing, 

neste caso fidelização, apresenta-se como importante ferramenta para permitir a 

competitividade (Demo & Ponte, 2008). 

A Figura 6 apresenta um comparativo entre o antigo processo de vendas e o atual 

processo de vendas. No processo antigo o vendedor estava distante do cliente, por 

existir um intermediário. No processo atual, o vendedor se conecta diretamente com 

o comprador. 

 

Figura 6 – A mudança de vendas para marketing. 
Fonte: Adaptado pelo autor de Levitt (1983) 

Essa figura demonstra que antes havia ausência de contato entre o vendedor e o 

comprador. Sem esse contato a percepção do cliente em relação ao produto e 

serviço prestado ficava ofuscada por intermediários. Entretanto, no processo novo, o 

vendedor tem contato direto com o cliente e as percepções são diretamente 

compartilhadas. 

Quando a venda é concluída, inicia-se a relação do cliente com a empresa. Esta 

deve entender o relacionamento e planejar seu gerenciamento (Levitt, 1983). 

A mudança de perspectiva determina que o marketing mude seu foco de “completar 

uma venda” para “iniciar o relacionamento” assim como de “fechar um negócio” para 

“construir lealdade” (Vavra, 1993). 
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Departamento

de Vendas
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Em sua abordagem mais atual, o marketing procura identificar aquilo que atende as 

necessidades e desejos do público alvo, de forma a encantá-lo de maneira mais 

eficiente que a concorrência e fidelizá-lo (Demo & Ponte, 2008). 

Nesta mesma perspectiva, Zeithaml e Bitner (2003) destacam que a mudança do 

foco de compras/transações para retenção/relações é uma quebra de paradigma 

para área de marketing, cuja orientação estratégica está no aperfeiçoamento da 

relação com os clientes atuais e não na aquisição de novos. 

Considerando o avanço da tecnologia e que a economia vem se tornando orientada 

a serviços, o processo de vendas mudará. Essa mudança determinará uma estreita 

relação entre vendedores e compradores e a mudança de foco de execução de 

vendas para satisfação dos clientes na pós-venda, incorporando também suas 

reclamações ou sugestões de necessidades futuras (Levitt, 1983). 

O autor ainda acrescenta que a relação entre vendedor e comprador raramente 

termina na conclusão da venda. Ao contrário, este relacionamento é intensificado, 

ajudando a determinar a próxima compra do cliente. 

Para ilustrar esse processo, Levitt (1983) o compara a um casamento. A venda 

consuma o namoro e dá início ao casamento. A forma como o vendedor gerencia o 

relacionamento determina a qualidade do casamento. E essa qualidade permite a 

expansão dos serviços, que é a continuidade do casamento, ou o cancelamento dos 

serviços, que é o divórcio. 

Entretanto, não é raro que algumas empresas de serviços ainda dediquem grande 

parte de seus recursos de marketing para atrair novos clientes, em detrimento de 

manter os clientes atuais (Berry, 2002; Vavra,1993). 

Afirma-se, portanto, que esta estratégia é restritiva, pois as empresas se beneficiam 

em atrair novos clientes assim como manter clientes atuais (Berry, 2002). Além do 

custo de atrair novos clientes ser maior do que o custo de manter os atuais clientes 

(Berry, 2002; Zeithaml e Bitner, 2003), a ausência de gestão do relacionamento com 

clientes atuais, além de dificultar a geração de novos negócios, pode gerar 

prejuízos. Estudos mostram que mais de 90% dos clientes insatisfeitos fazem 

reclamações, começam a fazer negócios com um concorrente e manifestam sua 
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insatisfação com clientes em potenciais (Vavra, 1993). Assim, para manter clientes, 

as empresas devem “demonstrar cuidado e interesse por eles após terem feito uma 

compra” (Vavra, 1993, p. 33). 

A economia mundial, baseada na crescente interdependência, se pauta no 

estabelecimento de relações de longo prazo entre compradores e vendedores. Isso 

quer dizer que o sucesso do marketing é atingido pelo relacionamento (Levitt, 1983). 

O vendedor, ao manter uma boa relação com o comprador, conseguirá prever as 

intenções de compra, pois nesta relação o comprador compartilha suas intenções e 

expectativas. Portanto um sistema de interdependência se estabelece. Em um 

relacionamento próspero, tanto cliente quanto fornecedor serão beneficiados (Levitt, 

1983). 

Uma das atividades do marketing de relacionamento é o pós-marketing. É uma 

estratégia de longo prazo e seu objetivo imediato não é disparar uma nova compra, 

mas sim garantir que o cliente comprou o produto certo. Assim, ele desempenha 

apenas um papel, que é focar a atenção do comprador nos elementos de reforço do 

produto ou serviço, proporcionando informações adicionais e evidência de sua 

compra. Essa abordagem reduz o risco da dissonância cognitiva, que é o 

reconhecimento mental que alguém comprou algo que não foi a alternativa mais 

inteligente, e também reduz a possibilidade de possíveis questionamentos sobre sua 

compra (Vavra, 1993). 

Especificamente para as empresas de serviços, segundo Berry (2002), o marketing 

de relacionamento é mais aplicável quando as seguintes condições existem: 

• Há um contínuo ou periódico desejo pelo serviço; 

• O cliente controla a decisão do prestador de serviço; 

• Há alternativa de fornecedores de serviços e clientes migrarem de um para o 

outro é comum. 

Para desenvolver o marketing de relacionamento, as empresas de serviços podem 

adotar distintas estratégias. Algumas delas, conforme apresenta Berry (2002), estão 

listadas abaixo: 
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• Estratégia de Núcleo de Serviço: a prestação de serviços é o centro da 

atividade, servindo de bases para a venda de serviços adicionais no decorrer 

do tempo; 

• Customização do relacionamento: Adaptação dos serviços da empresa para 

necessidades específicas do cliente. Quando a empresa passa a conhecer 

mais as características dos clientes individuais, por meio da captura de dados 

para análises, essa estratégia pode ser adotada; 

• Ampliação do serviço: significa formatar benefícios e adicioná-los aos serviços 

para diferenciá-lo dos concorrentes e permitir melhor avaliação dos clientes 

• Preço de relacionamento: significa apresentar opções de precificação 

incentivadas para estimular o relacionamento com o cliente. São 

apresentados preços reduzidos de diferentes serviços para estimular o cliente 

a centralizá-los em um único fornecedor; 

• Marketing interno: nas empresas de serviços a qualidade do serviço está 

diretamente associada às atitudes e qualidade dos profissionais que o 

executam. O marketing interno, portanto, é utilizado para atrair e reter os bons 

profissionais da empresa, ampliando sua capacidade de entregar bons 

serviços. 

Por outro lado, Dettmer, Socorro e Katon (2002) argumentam que as estratégias 

para melhorar a satisfação do cliente são caras e que as empresas precisam decidir 

qual terá o melhor custo benefício. 

Diversos benefícios decorrem do estabelecimento de relações de longo prazo entre 

clientes e empresas. Os autores Zeithaml e Bitner (2003) agrupam estes benefícios 

conforme apresentado em seguida: 

• Benefícios para os clientes: os clientes tornam-se leais, quando recebem 

valor superior ao esperado; 

• Benefícios da confiança: a confiança do consumidor em relação ao prestador 

de serviços diminui a ansiedade sobre a qualidade daquilo que será recebido; 
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Por consequência, o comprador libera o seu tempo para ser alocado em 

outras prioridades; 

• Benefícios para as organizações: são inúmeros, mas destaca-se fidelização 

do cliente e aumento das compras, redução de custos, publicidade gratuita 

por meio da divulgação boca a boca e retenção do quadro de funcionários. 

Complementado este assunto, Ang e Francis (2006) informam que clientes de longa 

duração reduzem os custos de relacionamento e possuem valor presente líquido 

maior pelos seguintes motivos: 

• Tanto clientes quanto fornecedores já se conhecem e sabem como se 

comportam; 

• A redução do churn reduz o custo de reposição; 

• Clientes retidos pagam preços mais caros que clientes novos; 

• Clientes retidos recebem menos descontos que clientes novos. 

Uma das maiores causas da perda de clientes das organizações, ou churn, é o mau 

atendimento. Portanto os profissionais que estabelecem o primeiro contato, ou 

aqueles da linha de frente, desempenham um papel crucial na formação da imagem 

da organização pelos clientes. Essa imagem definirá sentimentos em relação à 

organização que pode se transformar em um relacionamento duradouro ou não 

(Demo & Ponte, 2008). 

Jan Carlzon, citado por Vavra (1993) descreve, em seu livro “Momentos da 

Verdade”, como reconheceu a importância de enfocar os contatos com seus clientes.  

Jan Carlzon define os contatos como momentos da verdade, a partir dos quais os 

clientes julgam a qualidade dos serviços das empresas. Dada a subjetividade do 

julgamento de cada um, os momentos da verdade, por si só, não são negativos nem 

positivos. É a qualidade do resultado daquele momento da verdade que importa 

(Vavra, 1993). 

Como os resultados dos momentos da verdade que importam, as empresas de 

serviços atentam-se mais aos pontos de interação com os clientes (Vavra, 1993).  
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Outra atividade do marketing de relacionamento apoia a identificação daqueles 

clientes que devem dispensar maior ou menor atenção, aqueles que geram maior 

receita e aqueles que geram prejuízo. Portanto o valor do cliente para a empresa 

será abordado na próxima seção. 

2.3.1 VALOR DO CLIENTE PARA A EMPRESA 

O valor do cliente, ou o valor do ciclo de vida do cliente, é um conceito ou cálculo 

que se refere à lucratividade de determinado cliente durante seu ciclo de vida na 

empresa (Zeithaml e Bitner, 2003; Rust, Zeithaml, e Lemon, 2001).  

Esse cálculo leva em consideração as receitas médias geradas nesse período seja 

por produtos e serviços adicionais seja por recomendações feitas pelo cliente ao 

longo do tempo. Essa percepção passa a fazer sentido, quando as organizações 

começam a estabelecer relacionamentos de longo prazo com seus clientes (Zeithaml 

& Bitner, 2003). 

Quando é empregada a análise do valor do cliente, o melhor entendimento das suas 

necessidades amplia a utilidade de outras metodologias de análise de valor (Gale & 

Wood, 1996). 

O valor do cliente, segundo Rust, Zeithaml, e Lemon (2001), é composto por três 

elementos, a saber: 

• Valor do Valor: a escolha do cliente é influenciada por suas percepções da 

empresa tais como preço, qualidade e conveniência, que tendem a ser 

bastante subjetivas; 

• Valor da Marca: é a avaliação subjetiva que os clientes têm da marca da 

empresa; 

• Valor da Retenção: é o valor obtido por desenvolver o relacionamento com o 

cliente. 

Na Tabela 2, Rust, Zeithaml, e Lemon (2001) ilustram a mudança ocorrida quando a 

organização muda sua estratégia de valor da marca para valor do cliente. 
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Tabela 2 

Mudança do foco do valor da marca para o valor do cliente 

Velha economia Nova Economia 

Bens Serviços 

Transações Relações 

Atrair Cliente Reter Clientes 

Foco no Produto Foco no Cliente 

Valor da Marca Valor do Cliente 

Fonte: (Rust, Zeithaml, & Lemon, 2001), adaptado pelo autor. 

Essa tabela compara a mudança de foco de diversas atividades entre a velha 

economia e a nova economia. Percebe-se que na velha economia o foco situava-se 

principalmente nos produtos da empresa e na aquisição de clientes. Já na nova 

economia, o foco está nas relações da empresa e do cliente e nos serviços 

prestados a ele. 

Da década de 1920 até a década de 1960, graças aos meios de comunicação de 

massa, imperava o marketing de massa que era reforçado pela padronização nas 

linhas de montagens das indústrias, resultando na visão de vendas como 

transações. Uma das grandes alterações ocorridas nos últimos anos, em que as 

economias se tornaram economias de serviços, reside na alteração do marketing 

transacional para o marketing de relacionamento, pois num ambiente de alta 

tecnologia e dinâmico, os clientes permanecem enquanto produtos vêm e vão (Rust, 

Zeithaml, & Lemon, 2001). 

As empresas focalizadas apenas nos produtos se mantêm no tradicional 

pensamento de linhas de montagem e marcas. Segundo Rust, Zeithaml e Lemon 

(2001), essa forma de pensamento tende a eliminar os produtos que não são 

rentáveis, focalizando os esforços da empresa apenas nos produtos rentáveis. Essa 

abordagem gera um risco importante que os autores chamam de “espiral da morte”, 

que possui a seguinte sequência: 

• Melhoria de lucratividade por descontinuação de produtos pouco lucrativos; 
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• Eliminação de produtos não lucrativos, consequentemente, produção de 

menos serviços; 

• Redução dos serviços afasta os clientes e reduz os lucros. 

Esta espiral ocorre, pois, os clientes não escolhem produtos isoladamente, mas sim 

aqueles que se complementam (Rust, Zeithaml, & Lemon, 2001). 

A medida do valor do cliente também ocorre nos serviços de telecomunicações. Um 

dos indicadores importantes das prestadoras de telefonia é chamado ARPU. Essa é 

uma sigla em inglês que significa Average Revenue per User, ou Receita Média por 

Usuário. Segundo o site teleco.com.br, a receita média dos usuários pós pagos é 

cerca de quatro vezes maior que a receita média dos usuários pré-pagos. Os 

usuários pré-pagos gastam menos e são mais propensos a desertar (churn) a 

prestadora por não ter qualquer tipo de fidelização. Por outro lado, os usuários pós-

pagos gastam mais e estabelecem uma relação de longo prazo com a prestadora, 

reduzindo importantes custos de aquisição e de incentivos. 

Manter clientes fiéis, segundo estudos, custa um quinto do custo de adquirir novos 

clientes. Empresas que reconhecem o valor dos clientes fiéis se esforçam para 

compreender suas necessidades e comportamento assim como maneiras de 

pesquisá-los (Heskett, Sasser Jr, & Hart, 1994). 

O valor da empresa, portanto, é afetado não apenas pelo valor de seus produtos, 

mas também pelo valor do relacionamento da empresa com seus clientes, e a tarefa 

das organizações passa a ser manter esse relacionamento, mesmo que a lealdade à 

marca se torne pouco importante  (Rust, Zeithaml, & Lemon, 2001).  

Mas não adianta apenas manter relacionamento. O importante é manter estreitas 

relações com clientes lucrativos em longo prazo, independente dos produtos ou 

serviços envolvidos na relação (Rust, Zeithaml, & Lemon, 2001). 

Entretanto, não são todos os clientes que são bons para as empresas. Algumas 

delas, segundo Strouse (2004), podem se beneficiar do churn. Estudos do ciclo de 

vida do cliente demonstram que a maioria dos clientes gera um lucro baixo, uma 

parcela razoável reduz o lucro da empresa, e poucos clientes geram grandes lucros. 



54 

 

Por este motivo, a fidelidade por si só, ou mesmo a sua retenção não se sobrepõem 

ao relacionamento. 

2.3.2 FIDELIZAÇÃO E LEALDADE 

Não existe uma separação clara entre os conceitos de fidelidade e lealdade.  

A fidelidade a uma marca pode ser definida como “o grau em que um consumidor 

mantém uma atitude positiva em relação à marca, estabelece um compromisso com 

ela e pretende continuar comprando-a no futuro” (Mowen & Minor, 2003, p. 234). 

Da mesma forma, Solomon et al (2006) definem lealdade como “um comportamento 

de compra, refletindo uma decisão consciente de continuar comprando de uma 

mesma marca. Para que a lealdade exista, o padrão de compras deve ser seguido 

de uma atitude positiva em relação à marca”.  

Lealdade pode ser livremente definida como a predisposição de qualquer cliente 

comprar seus produtos ou serviços ao comparar com outros similares no mercado. 

(Nutt, 2009) 

Adicionalmente, Sheth, Mittal e Newman (2001) afirmam que a lealdade a uma 

marca é a recompra constante, pelo cliente, dos produtos de determinada marca.  

É de se esperar que os clientes não se fidelizem com qualquer empresa ou qualquer 

marca. Eles apenas se fidelizam com marcas ou organizações que lhes agreguem 

algum valor ou vantagem para a sua vida. Portanto, as organizações devem fazer 

análises cuidadosas e adotarem estratégias para identificar o que é importante para 

o cliente  (Kondo, Matsumoto, Oliveira, & Sousa, 2009). 

Segundo o conceito de marketing, uma empresa, para ser bem sucedida, deve 

prover mais valor aos seus clientes e satisfazê-los mais do que os seus 

concorrentes. Portanto, os profissionais de marketing não devem apenas visar às 

necessidades dos consumidores alvo: devem também alcançar vantagens 

estratégicas, posicionando suas ofertas contra as de seus concorrentes (Torres & 

Fonseca, 2012). 
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Em geral, as pessoas pensam em marketing como a tarefa de adquirir clientes. 

Entretanto, segundo Nutt (2009), diversos motivos destacam a importância do 

marketing de relacionamento para construir a lealdade, conforme listado abaixo: 

• Negócios recorrentes; 

• Maior volume; 

• Oportunidades de vendas cruzadas; 

• Protege-te contra a concorrência; 

• Divulgação boca a boca; 

• Benefício da dúvida. 

Complementando essa ideia, os autores acrescentam que o objetivo das empresas é 

fazer com que o consumidor se torne fiel à marca e ao produto, satisfazendo os seus 

desejos. Uma das ferramentas para atingir esse objetivo é o monitoramento 

constante dos sinais de satisfação e insatisfação dos clientes, mantendo um fluxo 

constante de comunicação com eles (Torres & Fonseca, 2012). 

Entretanto, a tarefa de fidelizar um cliente não é simples. Mesmo que determinada 

empresa atue em um segmento específico, há clientes que demandam que 

determinado produto tenha um diferencial. E cabe às empresas gerenciarem estas 

ocorrências (Torres & Fonseca, 2012). 

Por outro lado, Vavra (1993) argumenta que a lealdade de marca entre 

consumidores virtualmente desapareceu, dados que os produtos das marcas são 

bastante similares. 

Desta forma, para conseguir a fidelidade dos clientes, as empresas podem se apoiar 

em dois vértices: uma marca com nome forte que crie lealdade, ou engajar os 

clientes através dos serviços que oferece (Torres & Fonseca, 2012). 

No momento em que as empresas vão além do mero atendimento, ganham a 

confiança, satisfação e lealdade dos clientes, recebendo como resultado, ganhos 

financeiros importantes (Kondo, Matsumoto, Oliveira, & Sousa, 2009). 
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É natural sugerir, portanto, que os clientes sejam agrupados em segmentos de forma 

que se permita entender melhor aquele grupo de consumidores, apresentar ofertas 

pertinentes àquele grupo assim como definir estratégias de marketing diferenciadas, 

conforme apresentado a seguir. 

2.3.3 SEGMENTAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE RELACIONAMENTO 

A segmentação, conforme citada por diversos autores, teve seu conceito 

originalmente apresentado em 1956 no artigo de Wendel Smith chamado “Product 

Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies”. 

Naquela época prevalecia o marketing de massa, que era baseado em oferecer o 

mesmo mix de marketing para todos os clientes indistintamente. Esta estratégia foi 

preconizada por Henry Ford ao oferecer o Modelo T em “qualquer cor, desde que 

seja preto” (Schiffman & Kanuk, 1997). 

Conforme explicada por Smith (1956), a teoria da competição perfeita assume 

homogeneidade entre os componentes de ambos os lados da produção e da 

demanda do mercado. Entretanto a heterogeneidade é a regra do mercado, e não a 

exceção. A ausência de homogeneidade no lado da demanda (cliente) pode ser 

baseada em necessidade de variedade, necessidade de exclusividade ou mesmo 

por diferentes necessidades de uso. 

Após esse artigo seminal, vários estudos foram feitos e diversos autores publicaram 

sobre a segmentação. 

O mercado de massa tem se dividido em distintos submercados, cada um com suas 

características, necessidades e desejos (Kotler & Keller, 2006). 

A segmentação de mercado é a divisão do mercado em subconjuntos distintos de 

clientes com necessidades e vontades comuns, cada qual podendo ser alcançada 

por um mix de marketing diferente (Schiffman e Kanuk, 1997; Mowen e Minor, 2003; 

Zeithaml e Bitner, 2003; Etzel, Walker e Stanton, 2001). 

Também pode-se afirmar que a segmentação de mercado é “um processo de 

identificação de subgrupos de clientes cujas necessidades, desejos e/ou recursos 
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são diferentes, de maneira que os fazem responder de forma diferente a um dado 

composto de marketing” (Sheth, Mittal, & Newman, 2001, p. 412). 

As estratégias de segmentação, conforme destacam Solomon, Bamossy, 

Askegaard, & Hogg (2006), significam direcionar uma marca para apenas um grupo 

específico de consumidores e não para todos, pois a diversidade do mercado torna a 

segmentação uma estratégia sedutora e financeiramente atraente (Schiffman & 

Kanuk, 1997). 

Uma de suas grandes vantagens é que produtos e serviços podem ser concebidos 

para atender um grupo homogêneo de indivíduos (Mowen & Minor, 2003). 

Assim, as empresas passam a competir no mercado não apenas por preço, mas por 

distintos atributos como embalagem, método de distribuição e serviço superior 

(Schiffman & Kanuk, 1997). 

Há de se esperar, portanto, que segmentar um mercado é uma “tarefa gerencial 

deliberada a ser aplicada em qualquer organização, frente ao seu mercado” 

(Tavares, Afonso, & Locatelli, 2011, p. 108). 

A Tabela 3 elenca aqueles os requisitos mais comuns e os autores que já 

escreveram sobre eles. 

Tabela 3 

Requisitos usuais no processo de segmentação 

Requisito Significado Autores 

Identificável         Constatação de diferenças e 
similaridades entre segmentos 

Best (2000); Boone e Kurts (1999); Day (1990); 
Murphy (2000); Schiffman e Kanuk (2000); 
Sheth, Mittal e Newman (2001); Wilkie (1994). 

Mensurável          Dimensionamento do tamanho, 
do    poder de compra e das 
características dos segmentos 

Best (2000); Day (1990); Etzel, Walker e 
Stanton (2001); Kotler e Keller (2006); Murphy 
(2000); Sheth, Mittal e Newman (2001). 

Substancial Suficiência    de   tamanho    e   
de rentabilidade dos segmentos 

Best (2000); Dau (1990); Etzel, Walker e 
Stanton (2001); Murphy (2000); Schiffman e 
Kanuk (2000); Sheth, Mittal e Newman (2001). 

Acessível Possibilidade de serem os 
segmentos alcançados e 
trabalhados 

Etzel, Walker e Stanton (2001); Las Casas 
(2006); Murphy (2000); Schiffman e Kanuk 
(2000); Sheth, Mittal e Newman (2001). 

Diferenciável Distinção      de     respostas     
dos segmentos 

Day (1990); Kotler e Keller (2006); Las Casas 
(2006). 

Acionável Capacidade de atrair e obter 
resposta dos segmentos com o 
mix de marketing 

Kotler e Keller (2006); Sheth, Mittal e Newman 
(2001). 
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Durável Permanência e constância dos 

segmentos ao longo do tempo 

Day (1990); Murphy (2000). 

Fonte: Tavares, M. C., Afonso, T., & Locatelli, R. L. (jan/jun de 2011). Segmentação de mercado, 
diferenciação de produtos e a perspectiva da antropologia do consumo. Revista Gestão & Tecnologia, 
p.111 

Além dos critérios para a segmentação de mercado, ela deve ser feita, utilizando 

algumas importantes bases conforme sintetizada na Tabela 4. 

Tabela 4 

Bases para segmentação de mercado 

Base Natureza Autores 

Por Benefício Divisão do mercado em função 
dos benefícios buscados. 

Aaker (1992); Boone e Kurts (1999); Engel, 
Blackwell e Miniard (1995); Evans (2005); 
Mowen e Minor (2003); Schiffman e Kanuk 
(2000); Sheth, Mittal e Newman (2001); 
Webster Jr (1994); Wilkie (1994). 

Comportamental Divisão do mercado segundo 
conhecimentos, atitudes, uso e 
respostas ao produto e outros 
elementos do mix de marketing. 

Engel, Blackwell e Miniard (1995); Etzel, 
Walker e Stanton (2001); Kotler e Keller 
(2006); Las Casas (2006); Mowen e Minor 
(2003); Nickels e Wood (1999); Webster Jr 
(1994); Wilkie (1994). 

Geográfica Divisão do mercado por 
localização ou unidade 
geográfica, como nações, 
estados regiões, cidades, 
distritos ou bairros. 

Aaker (1992); Berkowitz et al. (2003); Boone 
e Kurtz (1999); Engel Blackwell e Miniard 
(1995); Etzel, Walker e Stanton (2001); Kotler 
e Keller (2006); Las Casas (2006); Mowen e 
Minor (2003); Murphy (2000); Nickels e Wood 
(1999); Schiffman e Kanuk (2000); Sheth, 
Mittal e Newman (2001); Wilkie (1994). 

Demográfica Divisão do mercado em 
variáveis demográficas, como 
idade, tamanho da família, ciclo 
e vida da família, sexo, renda, 
religião, raça, educação, 
ocupação 

Aaker (1992); Berkowitz et al. (2003); Boone 
e Kurtz (1999); Day (1990); Engel, Blackwell 
e Miniard (1995); Etzel, Walker e Stanton 
(2001); Evans (2005); Hooley, Saunders e 
Piercy (2001); Kotler e Keller (2006); Las 
Casas (2006); Mowen e Minor (2003); Nickels 
e Wood (1999); Schiffman e Kanuk (2000); 
Sheth, Mittal e Newman (2001); Solomon 
(2004); Webster Jr (1994); Wilkie (1994). 

Geodemográfica Divisão do mercado de acordo 
com características com um 
conjunto geográficas e 
demográficas 

Evans (2005); Las Casas (2006); Nickels e 
Wood (1999). 

Psicográfica Divisão do mercado em função 

do estilo de vida (atividades, 

interesses e opiniões). 

Berkowitz et al. (2003); Boone e Kurtz (1999); 
Dat (1990); Engel, Blackwell e Miniard 
(1995); Etzel, Walker e Stanton (2001); 
Evans (2005); Kotler e Keller (2006); Las 
Casas (2006); Nickels e Wood (1999); 
Schiffman e Kanuk (2000); Sheth, Mittal e 
Newman (2001); Wilkie (1994). 

Fonte: Tavares, M. C., Afonso, T., & Locatelli, R. L. (jan/jun de 2011). Segmentação de mercado, 
diferenciação de produtos e a perspectiva da antropologia do consumo. Revista Gestão & Tecnologia, 
p.111 
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O tamanho do mercado será estimado e a demanda projetada para determinar se o 

segmento oferece forte potencial. Finalmente a empresa deve decidir se atender a 

um segmento é consistente com os objetivos e recursos da empresa (Zeithaml & 

Bitner, 2003). 

O direcionamento de determinado serviço ou marca a um determinado grupo de 

clientes é um dos passos a ser seguido para que a venda ocorra. Porém, uma vez 

efetivada a venda, a relação entre cliente e empresa começa. E para que esta 

relação continue, faz-se necessário colocar em prática o gerenciamento das 

relações, que será abordado a seguir. 

2.3.4 GERENCIAMENTO DAS RELAÇÕES 

Empresas podem evitar distintos problemas com o cliente ao se identificar, no início 

da relação, a necessidade de se gerenciar as relações com ele e ao se considerar 

um importante fator no amadurecimento das relações, que é o tempo. Sem um bom 

gerenciamento, a relação com os clientes deteriora (Levitt, 1983). 

Para efetivamente gerenciar relacionamentos, Levitt (1983) destaca que os gerentes 

devem atingir quatro requerimentos: 

• Entendimento: entender o problema e áreas de oportunidade; 

• Avaliação: identificar onde a companhia atualmente está e o que é necessário 

para atingir os resultados esperados; 

• Responsabilidade (accountability): estabelecer registros em relacionamento 

individual e relacionamento em grupo, assim estes podem ser ponderados 

contra outras medidas de desempenho; 

• Ações: tomar as decisões e alocações e estabelecer rotinas e comunicações 

com seus clientes alvo.  

Os fundamentos para estratégia do relacionamento segundo Zeithaml e Bitner 

(2003) são: 

• Qualidade oferecida nos serviços: sem serviços de qualidade, qualquer 

estratégia de retenção fracassará; 
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• Cuidadosa segmentação de mercado: a segmentação é o agrupamento que 

permite direcionar ações específicas de marketing a estes grupos; 

• Monitoramento contínuo do relacionamento. 

No mercado de serviços, existe um importante fenômeno conhecido como churn, 

sendo o segundo termo amplamente utilizado no mercado de serviços de massa. 

O churn pode ser entendido como o ato de um cliente terminar toda a sua relação 

com uma empresa a favor do concorrente (Ikeda, 2000). 

Também é um indicador que mede a rotatividade de clientes na empresa por meio 

da relação dos clientes que iniciam um relacionamento com determinada empresa e 

os cancelamentos dos contratos de prestação de serviços (Galvão & Gonzales, 

2011).  

As indústrias que mais experimentam o fenômeno do churn são a de serviços, tais 

como serviços financeiros, bancos, serviços de saúde, telefonia, TV por assinatura, 

entre outras, com impactos financeiros importantes (Lemmens e Gupta, 2013; 

Nelsin, Sunil, Wagner, Junxiang e Mason, 2006). 

Dado o aumento da competição e as ações de marketing dos grandes provedores 

para atrair novos clientes, provedores de serviços sem fio e serviços de internet são 

os setores de telecomunicações mais afetados pelo churn (Strouse, 2004). 

Segundo o site, a taxa média mensal de churn das prestadoras de telefonia móvel 

do Brasil, no terceiro trimestre de 2015, foi de 4,2% (teleco.com.br, 2017). Isto 

significa que a empresa está perdendo 4,2% dos clientes presentes em sua base de 

dados para a concorrência (Berry & Linoff, 1997). 

Churn custa caro. Perder um único cliente significa que o provedor de serviços 

necessita adquirir um novo, apenas para manter a base de clientes (Strouse, 2004). 

Clientes de longa data normalmente são mais lucrativos, porque custam menos, 

gastam mais e já passaram por diversos processos da empresa, tais como a 

avaliação de crédito, comparados com desconhecidos e novos clientes (Strouse, 

2004). 
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Contribuindo com este ponto de vista, Nelsin, Sunil, Wagner, Junxiang e Mason 

(2006) complementam que o churn está diretamente associado ao tempo que o 

cliente fica em uma empresa e ao valor que ele gerou para ela.  

O churn, como indicador de desempenho, afeta toda a empresa, já que falhas são 

inevitáveis e qualquer empresa está sujeita a receber reclamações (Galvão & 

Gonzales, 2011). 

Por esse motivo, uma das atividades do marketing de relacionamento é o 

gerenciamento do churn que, entre outras finalidades, aponta os fatores críticos de 

falhas que levam os clientes a encerrar o relacionamento e fazem com que a 

empresa reflita sobre pontos de melhoria para reter e fidelizar seus clientes (Galvão 

& Gonzales, 2011). 

O churn pode ocorrer em três formatos (Strouse, 2004): 

• Inevitável: neste formato, o cliente muda para uma área onde o prestador de 

serviços não atua; 

• Involuntário: a empresa termina a prestação de serviços por motivos tais 

como inadimplência, fraude entre outros; 

• Voluntário: o cliente decide sair. É a maioria absoluta das ocorrências. E aqui 

reside o maior interesse de estudos dos prestadores de serviços. 

Uma resposta bastante comum ao problema do churn é que o prestador de serviços 

precisa melhorar seus indicadores de satisfação dos clientes. Porém, segundo 

pesquisas da consultoria Mercer, 80% dos clientes se diziam satisfeitos ou muito 

satisfeitos um ano antes de desertarem. Assim, a melhoria destes indicadores não 

necessariamente é a estratégia mais apropriada para retenção dos clientes (Strouse, 

2004). 

Embora não seja a única maneira de reter clientes, o gerenciamento do churn 

contribui para o desenvolvimento da empresa pelo entendimento das necessidades 

dos clientes (Galvão & Gonzales, 2011). 
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O processo do gerenciamento do churn avalia dados corporativos para desenvolver 

estratégias de segmentação e melhorar processos de negócio que reduzirão o churn 

da empresa (Strouse, 2004). 

Uma das estratégias de gerenciar o churn é prever quais clientes são mais 

propensos a sair (Nelsin, Sunil, Wagner, Junxiang e Mason, 2006; Strouse, 2004). 

Ao se identificar os clientes possíveis de deserção, o gerenciamento do churn 

procura identificar incentivos para induzir os clientes a permanecer na companhia, 

direcionando esforços de retenção nesses clientes e economizando incentivos que 

seriam desperdiçados nos clientes que não precisam deles (Nelsin, Sunil, Wagner, 

Junxiang, & Mason, 2006). 

As empresas, por meio da segmentação, podem qualificar clientes passíveis de 

deserção por lucratividade, na qual, clientes pouco lucrativos recebem uma análise 

mais apurada de forma a definir se o cancelamento desses clientes é apropriado ou 

se devem ser associados a outro pacote de serviços. Adicionalmente, a identificação 

de segmentos com baixa lucratividade evita investimentos de marketing 

desnecessários  (Strouse, 2004). 

Conforme menciona a autora, há diferentes formas de coletar dados dos clientes 

sobre o motivo da saída do cliente entre elas: 

• A análise de pesquisas com clientes: de forma a comparar o índice de 

satisfação dos clientes com a indústria; 

• Pesquisas referentes ao encerramento do serviço: fornecem informações 

sobre os motivos que levaram o cliente a encerrar o serviço; 

• Dados de chamadas: podem incluir informações sobre o padrão de uso do 

cliente, identificando fatores que precedem o churn.  

Tantas informações e possibilidades de abordagens demandam ferramentas e 

sistemas para suportar a tomada de decisão das companhias, conforme será 

apresentado a seguir. 
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2.3.5 FERRAMENTAS PARA O MARKETING DE RELACIONAMENTO 

Conforme já observado em seções anteriores, a complexidade das relações entre 

empresas e clientes tem crescido. A individualização cada vez mais requerida pelos 

clientes, e o consequente aumento de dados a serem analisados, determinam que 

as empresas utilizem ferramentas de tecnologia da informação para suportar estas 

atividades. Essas ferramentas são diversas, passando por banco de dados, 

ferramentas de CRM, ferramentas de análise dos dados dos clientes, 

autoatendimento do cliente, entre outras. 

Na primeira metade do século XX, tanto a produção, quanto o varejo, eram 

praticados em base individual. Os relacionamentos com os clientes eram 

duradouros, e as empresas conheciam os seus clientes. Entretanto, entre as 

décadas de 1960 e 1980 a padronização da produção, e a produção em massa 

sacrificaram os relacionamentos individuais. Para atingir uma maior cobertura de 

distribuição, o mercado se tornou complexo. O mercado mudara. Porém, os clientes 

também estavam mudando e passaram a exigir produtos e serviços mais variados 

(Vavra, 1993). 

As empresas necessitavam se preparar para coletar dados dos clientes e estudar 

um volume cada vez maior de informações. No mesmo momento em que o volume 

de dados aumentava, e o custo de mídia e propaganda ficavam mais caro, a 

tecnologia dos computadores também melhorava e reduzia seus custos, 

notadamente os custos de armazenamento de dados (Vavra, 1993). 

A melhoria da tecnologia computacional foi exatamente o que as empresas queriam, 

pois disponibilizaram a capacidade dos bancos de dados para todas as empresas 

(Vavra, 1993). 

Conforme explicam Zeithaml e Bitner (2003), o banco de dados, notadamente de 

clientes, possui distintos usos, conforme apresentado abaixo: 

• Segmentar a base de clientes; 

• Preparar programas de marketing sob medida para atender as necessidades 

individuais de segmentos de clientes; 
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• Apoiar melhor as operações de serviços ao cliente; 

• Identificar outros compradores de alta probabilidade baseados em seu perfil 

de similaridade com os clientes atuais. 

Entretanto, não basta ter apenas um banco de dados. Ele deve ser bem projetado e 

prover informações sobre os clientes ativos da empresa, tais como seu 

comportamento de compra, as receitas geradas no decorrer do tempo, os custos 

para atender o cliente, preferências, entre outros. Essas informações são 

importantes para estratégias de segmentação (Zeithaml & Bitner, 2003). 

Sobre esse assunto, Grönroos (2003) acrescenta que o banco de dados facilita a 

relação do cliente com a empresa, pois armazena informações importantes dos 

clientes que podem ser utilizadas para melhor atendê-los em visitas futuras e 

permitem que os clientes registrem queixas ou apresentem sugestões. 

Outra importante atribuição do banco de dados é permitir o cálculo do valor de 

duração do cliente, que basicamente é o valor médio das receitas geradas pelo 

cliente durante seu ciclo de vida na companhia. Normalmente, quanto maior a 

duração do cliente na empresa mais ele vale (Vavra, 1993). 

Essa ferramenta permite vincular o cliente às empresas de forma bastante próxima, 

facilitando a retenção do cliente como nunca se viu antes (Vavra, 1993). 

Sua utilização permite que as empresas se aproximem dos clientes de forma similar 

àquela feita na primeira metade do século XX. Os relacionamentos pessoais, além 

de se tornarem possíveis, definirão a nova abordagem do marketing (Vavra, 1993). 

O autor ainda destaca que as empresas que utilizam o banco de dados apresentam 

melhorias nos seguintes tópicos: 

• Acessibilidade: possibilita às empresas atingirem os seus clientes 

individualmente; 

• Mensuração: informações detalhadas do histórico de compras do cliente, 

onde comprou, como e quando; 
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• Flexibilidade: proporciona capacidades para atrair clientes de diferentes 

formas e em diferentes ocasiões; 

• Contabilização: permite mensurar a rentabilidade de eventos de marketing, 

além de apresentar os tipos de clientes que participaram de cada evento. 

O banco de dados de cliente bem projetado torna-se uma importante ferramenta 

para o marketing de relacionamento. O conhecimento dos dados dos clientes tais 

como receitas geradas, custos relativos ao seu atendimento, suas preferências, 

comportamento de compra são importantes informações e possibilitam sua 

segmentação. Para os casos dos clientes que saem (churn), o mapeamento do 

motivo da saída também deve constar no banco de dados (Zeithaml & Bitner, 2003).  

É indiscutível que os “avanços tecnológicos provocaram enormes mudanças nos 

consumidores, nos mercados e no marketing ao longo do último século” (Kottler, 

2010, p. 5) e trouxeram importantes benefícios tanto para os clientes quanto para os 

consumidores (Bitner, Brown, & Meuter, 2000). 

Assim, sistemas de CRM e técnicas de data mining (mineração de dados) 

constituem importantes ferramentas para manter o cliente, embora por si só não 

sejam suficientes para formar um programa de redução do churn. É necessário aliar 

as ferramentas tecnológicas e distintas estratégias de marketing para gerar boas 

iniciativas para o gerenciamento (Strouse, 2004). 

Embora utilizada em todo o mundo, a expressão CRM nunca foi definida.  O Gartner 

Group define CRM como uma infraestrutura para implementar a filosofia um a um no 

relacionamento com os clientes. Já para os sistemas de informação, o CRM envolve 

capturar os dados do cliente em toda a empresa, consolidar toda essa informação 

em um banco de dados consolidados, fazer análises sobre esses dados, 

disponibilizar essas análises para distintas áreas da empresa e, por fim, utilizá-las 

para um contato individualizado com os clientes (Cister & Ebecken, 2002). 

É importante destacar que o CRM é composto por um conjunto de processos e 

tecnologia da informação para suportar a estratégia de construir relações lucrativas 

de e de longo prazo com os clientes (Ling & Yen, 2001; Coltman, Devinney, & 

Midgley, 2011). 
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As quatro dimensões do ciclo do CRM descritas por Ling e Yen (2001) são: 

• Identificação de clientes: Esta etapa do ciclo se refere à identificação dos 

indivíduos da população que são potenciais clientes. Essa etapa também 

envolve identificação dos clientes que foram perdidos para a concorrência 

(churn) e que podem ser novamente adquiridos; 

• Atração de clientes: É a etapa em que as ações de marketing são executadas 

para atrair os clientes identificados; 

• Retenção de clientes: É o cerne do CRM. Técnicas como marketing um a um, 

programas de fidelidade, campanhas de marketing entre outros são utilizadas 

para suportar a análise de mudanças no comportamento do consumidor; 

• Desenvolvimento de clientes: Esta etapa consiste na expansão do 

relacionamento com o cliente em intensidade e lucratividade. 

Os sistemas de CRM permitem às empresas inserirem informações relacionadas 

aos clientes. Com as informações devidamente inseridas, é possível utilizar técnicas 

para executar análises sobre elas, tais como perfis demográficos, comportamento de 

compra, histórico de compra, padrões de pagamentos entre outras informações. Elas 

podem ser utilizadas para variados fins, como suportar a equipe de vendas em suas 

ações, gerenciar do ciclo de vida do cliente, suportar e automatizar as atividades da 

equipe de call center, além de suportar campanhas de marketing (Strouse, 2004). 

Com o aumento da especificidade de cada cliente, a capacidade de armazenamento 

de base de dados cresce, e a atividade de extrair importantes informações vem se 

tornando mais complexa (Quonian, Tarapanoff, Araújo Junior, & Alvares, 2001).  

Os autores informam que este processo de busca da informação é chamado de KDD 

(Knowledge Discovery in Database ou Descoberta de Conhecimento em Base de 

Dados). O KDD é o processo de descoberta de correlações e comportamentos de 

grandes volumes de dados armazenados, que utiliza o data mining como uma de 

suas técnicas para análise.  

O data mining é um processo de extrair dados desconhecidos e válidos de bases de 

dados grandes e utilizar a informação para tomar decisões (Cabena et al, 1997). 
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O data mining também se refere à inteligência analítica e inteligência de negócio 

(Raju, Bai, & Chaitanya, 2014).  

Para suportar a relação com os clientes, o data mining é comumente visto como uma 

ferramenta que possibilita a descoberta e uso consistente de dados lucrativos da 

base das empresas (Ngai, Xiu, & Chau, 2009). Para tanto, distintos modelos podem 

ser adotados tais como: 

• Associação: consiste na associação de distintos itens da empresa para 

fomentar venda cruzada, pacotes de serviços, etc.; 

• Classificação: consiste na criação de modelos para prever o comportamento 

do cliente; 

• Clustering: consiste na segmentação da população heterogênea em grupos 

homogêneos. 

A capacidade da TI sozinha não é suficiente para desempenhar as funções do CRM: 

“Enquanto algoritmos de análise e técnicas de mineração de dados podem suportar 

estas atividades, dar significado a tais dados frequentemente requer julgamento 

humano” (Coltman, Devinney, & Midgley, 2011, p. 12). Assim, os dados gerados 

pelos sistemas de informação devem ser analisados e interpretados corretamente. 

As habilidades dos profissionais são fundamentais para converter dados em 

conhecimento do cliente. O gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM 

de seu termo em inglês) está cada vez mais importante para as empresas, dado que 

elas procuram ampliar seus lucros através de relacionamentos mais longos com 

seus clientes (Coltman, Devinney, & Midgley, 2011). 

A execução do conceito CRM, portanto, é medido por meio da combinação entre a 

tecnologia da informação, pessoas e a capacidade do negócio. Ao se combinar os 

recursos apropriados com organização, o CRM cria competências que contribuem 

para melhoria do desempenho da empresa (Coltman, Devinney, & Midgley, 2011). 

Outra ferramenta do marketing de relacionamento surge com a evolução da 

tecnologia da informação e a digitalização das relações. Determinados grupos de 

clientes preferem se relacionar com as empresas de formas alternativas, não 



68 

 

necessariamente passando pelo contato com a equipe de call center das empresas, 

mas sim, passando por opções de autoatendimento. 

As organizações que buscam clientes avaliam o autoatendimento como importante 

ferramenta para o gerenciamento da relação com o cliente. O autoatendimento, na 

maioria das vezes, é baseado na internet e pode incluir perguntas frequentes, 

respostas automáticas de e-mail baseadas em conteúdo, portal de acesso ao cliente, 

área para avaliação da empresa entre outras funções (Strouse, 2004). 

Segundo a autora, uma série de benefícios pode ser atingida ao se utilizar o 

autoatendimento, tais como: 

• Informação precisa e rápida; 

• Ampliação da acessibilidade; 

• Melhoria nas soluções de negócio; 

• Soluções integradas; 

• Resolução de problemas automatizada; 

• Acesso rápido e disponibilização de informações melhorada.  

2.3.6 PESQUISAS SOBRE MARKETING DE RELACIONAMENTO NA ÁREA DE TELEFONIA 

Nesta seção, apesar da ampla revisão de literatura, foi feita uma busca na base de 

dados on line do periódico Revista Gestão e Tecnologia (RG&T), publicado pela 

Fundação Pedro Leopoldo, e outra busca na base dos eventos organizados pela 

ANPAD. Os termos utilizados para a busca foram “telecomunic” ou “telefonia”, de 

forma a buscar resultados tanto de “telecomunicação” quanto “telefomunicações” 

assim como “telefonia” na área de marketing. Os eventos organizados pela ANPAD 

são 3ES, EMA, ENADI, ENANPAD, ENAPG, ENEO, ENEPQ, ENGPR e Simpósio 

Na base de dados da Revista Gestão e Tecnologia foi encontrado um artigo 

chamado “Influência do marketing de relacionamento na repetição de compra dos 

clientes de telefonia móvel de Belo Horizonte”, publicado no primeiro semestre de 

2007, pelos autores Gilberti, Jeunon e Andrate (2007). Esse artigo propôs avaliar 
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como as ações de marketing de relacionamento das empresas de telefonia móvel 

influenciam o comportamento de recompra dos consumidores assim como analisar a 

importância atribuída aos itens apurados. Para tanto foi feito um estudo exploratório 

e a coleta de dados dividida em duas etapas, sendo a primeira uma pesquisa 

documental, por meio de levantamento de dados via internet e propagandas, e a 

segunda a aplicação de questionário estruturado aos clientes de telefonia móvel de 

Belo Horizonte. A amostra foi composta por 203 clientes, sendo 101 entrevistas de 

clientes pré-pagos e 102 clientes pós-pagos. Os dados do questionário foram 

analisados por meio de gráfico boxplot, utilizando os 12 itens do questionário como 

agrupamento, com notas de 0 a 10, utilizando três escalas distintas. Uma escala 

associou a relação entre os 12 atributos de importância para o marketing de 

relacionamento e os serviços oferecidos ao cliente. O gráfico apresentou que os 

itens vinculados ao número de telefone, qualidade do sinal, área de cobertura, preço 

das tarifas e desconto em tarifas/ligações obtiveram 50% das notas iguais a 10. Por 

outro lado, os itens promoção a clientes e desconto na troca de aparelhos 

apresentaram maior variabilidade das notas, concluindo baixo consenso entre os 

respondentes. A segunda escala se referiu à influência dos atributos de 

relacionamento ao comportamento de recompra, utilizando 11 itens. O gráfico 

representou, que o item vínculo ao número de telefone é o item que mais influencia 

o comportamento de recompra, com 50% das notas iguais a 10. O item promoção ao 

cliente obteve o menor valor médio, portanto o que menos influencia. Os itens 

vínculo ao número de telefone, variedade de ofertas, qualidade dos serviços 

prestados, preço das tarifas e descontos em tarifas/ligações apresentaram maior 

concentração de notas, indicando consenso na influência destes itens no 

comportamento de recompra. Já os que apresentaram maior dispersão, e, portanto, 

menor consenso, foram promoções a clientes, atendimento, facilidade de acesso, 

descontos em planos/mensalidades e descontos na troca de aparelhos. Finalmente, 

a terceira escala relaciona a satisfação do cliente com os serviços e itens de 

relacionamento. Nesta escala destaca-se que os itens área de cobertura e qualidade 

do sinal são os que mais influenciam o comportamento de recompra, por concentrar 

50% das notas superiores a oito. O item que menos influencia é promoção a 

clientes. Os itens que apresentaram maior dispersão e menos consenso entre os 

respondentes foram desconto em aparelhos e promoção a clientes. Em uma última 

analise, os clientes foram divididos em quatro categorias as quais sejam a) não 
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mudaria de operadora, b) intenção de continuar, c) possivelmente trocaria e d) 

certamente trocariam. Analisou-se a média geral dos itens das três escalas utilizadas 

em relação às categorias dos clientes. Esta análise identificou que quanto maior a 

intenção de troca de operadora, mais importância se dá aos itens de relacionamento 

e menor à satisfação. A influência também aumenta com a intenção de troca, com 

exceção dos clientes que certamente trocariam, onde a influência é menor. Como 

conclusão, identificou-se que as ações de marketing de relacionamento influenciam 

de forma moderada a intenção de compra dos clientes, indicando aí uma fragilidade 

das estratégias de marketing de relacionamento das empresas. Um achado também 

importante é que os clientes menos propensos a recompra são aqueles que mais 

valorizam os itens de relacionamento e serviços. Por fim, a satisfação influencia 

diretamente. Clientes mais satisfeitos possuem maior tendência a recompra.  

Na base da ANPAD base, com o critério de busca “telecomunic” foi encontrado um 

artigo chamado “A Relação entre Customer Equity e Capitalização de Mercado no 

Setor de Telecomunicação Brasileiro”, publicado no ENANPAD 2013 por Lima 

(2013). Esse artigo discute a causalidade entre o valor do cliente (customer equity) e 

a capitalização de mercado de empresas no setor de comunicação brasileiro. Este 

estudo teve caráter descritivo-conclusivo, utilizando o modelo de Gupta et al (2003). 

Utilizaram-se séries temporais trimestrais referentes aos indicadores financeiros de 

cinco companhias, com um total de 168 observações. Os dados coletados estavam 

disponíveis na internet, nos sites das empresas. Nesse estudo a relação entre 

customer equity e a capitalização foi inconclusiva como métrica definitiva para o 

marketing, notadamente o marketing de relacionamento. Sugere-se, portanto, 

cautela na utilização do customer equity como ferramenta para avaliação do 

desempenho do marketing de relacionamento. 

Utilizando o critério de busca “telefonia” encontrou-se 13 artigos, que são 

apresentados a seguir. 

O artigo “Intenção de Uso dos Serviços de Autoatendimento em Telefonia Celular, 

apresentado no ENANPAD 2016 por Ferreira, Freitas, Remos, Rodrigues e Costa 

(2016) propõe um modelo que avalia a intenção do consumidor de adotar uma nova 

tecnologia de atendimento ao cliente, analisando principalmente os efeitos que as 

percepções cognitivas, afetivas e sociais dos consumidores sobre a referida 
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tecnologia exercem sobre sua intenção de utilizar ou não a tecnologia. Foi 

disponibilizado um questionário a 830.000 clientes de uma empresa de telefonia, 

obtendo 5.262 questionários respondidos. Por meio de modelagem de equações 

estruturais, testaram-se as hipóteses e o modelo indicou que existe influência de 

aspectos cognitivos, afetivos e sociais sobre a intenção do consumidor de adotar o 

autoatendimento. 

Encontrou-se também o artigo Relação entre Custos de Mudança, Falsa Lealdade, 

Emoções Negativas e Comunicação Boca a Boca na troca de operadoras de 

telefonia celular, publicado no ENANPAD 2012 por Madureira e Gosling (2012). O 

objetivo desse artigo foi levantar, compreender e relacionar os custos de mudança 

de operadora celular, a falsa lealdade (que é a permanência contra sua vontade), 

emoções negativas e comportamento boca a boca negativo. Para tanto, adotou-se 

um enfoque exploratório qualitativo, em que foram utilizados três grupos de foco, 

averiguado por meio de análise de conteúdo. Por esse estudo pôde-se concluir que 

o custo de mudança pode levar o consumidor a permanecer na operadora contra 

sua vontade, assim como a sensação de emoções negativas e o uso do boca a boca 

de forma a lidar com essa situação. 

O artigo A Percepção de Clientes Universitários quanto ao Relacionamento com 

suas Operadoras de Telefonia Móvel, publicado no ENANPAD 2012 por Abbade e 

Noro (2012), discute a percepção dos estudantes universitários quanto as 

dimensões do marketing de relacionamento. O estudo foi descritivo e utilizou o 

survey como método. O questionário aplicado possuía 17 questões, agrupadas em 

cinco variáveis quais sejam confiança na eficiência (v1), confiança na negociação 

(v2), satisfação (v3), custo de término de relacionamento (v4) e lealdade (v5). As 

questões foram avaliadas por uma escola Likert de 5 pontos. Os resultados 

demonstram que os clientes entrevistados apresentam média moderada para as 

variáveis v1 e v2, média alta para a variável v3, indicando que os consumidores 

estão bastante satisfeitos com suas operadoras, média baixa para a variável v4, 

indicando que os clientes possuem um baixo nível de percepção ao custo de término 

de relacionamento e, finalmente, a variável v5 apresentou elevada média, indicando 

que os clientes estão satisfeitos com suas operadoras. Analisando as correlações 

entre as variáveis v1 a v5, identificou-se v1 é impactada posivitamente por v2. A 

variável v4 é impactada por v1 e v2, mas não é impactada por v3. A variável v3 é 
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impactada positivamente por v2 e negativamente por v1. A lealdade (v5) é 

impactada positivamente por v1, v3 e negativamente por v4. 

O estudo conclui, portanto, que os entrevistados apresentam grau moderado de 

confiança na eficiência e confiança na negociação de suas operadoras. O custo do 

término de relacionamento foi considerado baixo pelos entrevistados o que 

apresenta um resultado positivo para os consumidores. Outro achado importante foi 

a constatação da relação entre confiança na eficiência e lealdade.  

O artigo Valor e Retenção de Clientes em Telefonia Celular, publicado no ENANPAD 

2010, por Ferreira (2010), estudou a literatura sobre modelos de valor e retenção 

dos clientes, buscando analisar como o setor de telefonia brasileiro avalia seus 

clientes e os impactos nas estratégias de retenção, principalmente em clientes de 

maior valor. De forma a avaliar como o valor do cliente pode determinar estratégias 

de aquisição e retenção dos clientes foi feito um estudo de caso na VIVO, por meio 

dos relatórios anuais da empresa e pesquisas internas, foram elaborados cálculos 

de CLV (customer lifetime value) de forma a compreender como a política de 

subsídio de aparelhos pode ser estruturada em torno do valor do cliente. O 

conhecimento do CLV é uma importante ferramenta para planejamento e elaboração 

de ações marketing de relacionamento. Os resultados do estudo apontam diferenças 

do valor de cliente entre cada segmento. Clientes pós-pagos possuem maior valor e 

clientes pré-pagos possuem menor valor. O estudo também conclui que estratégias 

de relacionamento para o mercado pré-pago é importante, pois cerca de 80% da 

base de clientes da empresa é constituída por este segmento. 

Já o artigo Lealdade Intencional e Comportamento: Influências Contextuais e 

Individuais no Setor de Telefonia Pós-Paga, publicado no ENANPAD 2009 por 

Gonçalves Filho, Madureira e Melo (2009), se propôs a estudar os antecedentes da 

lealdade dos clientes de telefonia celular, onde há grande foco na lealdade do cliente 

decorrente do elevado nível de rotatividade dos clientes da tecnologia e da 

portabilidade numérica. Para estudar os antecedentes, foram utilizados construtos 

amplamente encontrados na literatura tais como satisfação, comprometimento, 

qualidade, custos de mudança e inércia. O estudo ampliou a análise ao se encontrar 

o envolvimento psicológico e funcional do consumidor. Esse estudo considerou o 

comportamento real declarado e a lealdade intencional como conceitos distintos. Por 
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fim o estudo avaliou os elementos contextuais relativos à negociação com a 

operadora na época de renovação do plano, tal como concessão de descontos e 

pacotes promocionais, na lealdade. 

Para tanto foi feito um survey com 270 respondentes, utilizando hipóteses, 

associando uma variável independente a uma variável dependente. Os resultados 

apontam que percepção de valor sofre impactos relevantes da qualidade percebida, 

mas não do custo do serviço. A qualidade percebida sofre impactos da confiança e a 

inércia sofre impactos do custo de mudança e identidade saliente. A satisfação teve 

como antecedente importante a qualidade percebida, mas não o valor percebido. 

Verificou-se também que o comprometimento tem como antecedentes importantes a 

satisfação e inércia, em detrimento da confiança. Esse achado é importante e indica 

que as empresas não estão conseguindo construir uma relação de confiança com o 

consumidor. Ao contrário, suas compras se devem ao hábito. 

No que se refere à lealdade intencional, o comprometimento, a inércia e a oferta de 

aparelhos apresentam impacto importante. Com relação aos antecedentes da 

lealdade real, que determina a vontade do consumidor permanecer na operadora, a 

medida foi feita por meio dos gastos, rotatividade e dispersão. Os gastos são 

impactados pela satisfação e oferta de serviços, mas não são impactados pela 

inércia, comprometimento e oferta de aparelhos. Um achado importante é que 

quanto mais oferta de serviços, mais o cliente gasta. E quanto menos gasta, mais 

satisfeito ele está. Já para a rotatividade, esta sofre impactos diretos da inércia, 

oferta de serviços e oferta de aparelhos. Entretanto, a oferta de serviços é que a 

mais impacta a rotatividade do cliente. 

O artigo Antecedentes da Lealdade do Consumidor: Estudo Empírico no Mercado de 

Telefonia Celular, publicado no ENANPAD 2008 por Gonçalves Filho, Ferreira, 

Carvalho, Villaça e Machado (2008), estuda os antecedentes da lealdade em uma 

empresa de telefonia móvel em seus clientes pós-pagos. O modelo adotado neste 

trabalho adota a inércia e identidade saliente como antecedentes da lealdade real e 

da lealdade. Foi feito um survey com 270 clientes de forma a analisar as 15 

hipóteses do estudo. As análises identificaram que a hipótese h1, que relaciona o 

impacto positivo da qualidade percebida ao valor percebido foi validada. A hipótese 

h2, que considera qualidade como antecedente da satisfação, foi confirmada. A 
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hipótese h3, que relaciona qualidade percebida à confiança também foi validada. A 

hipótese h4 foi validada e apresenta um importante achado, pois além de confirmar 

o impacto positivo dos custos no valor percebido, indica que o maior custo apontado 

pelos clientes é o custo psicológico de uma solicitação não atendida. A hipótese h5, 

que relaciona valor percebido e satisfação foi rejeitada. Conclui-se que isso se deve 

à linearidade de preços praticados pelas operadoras. Portanto o cliente terá poucos 

custos ao se trocar de uma operadora para outra. Também foi rejeitada a hipótese 

h6, que mede os impactos dos custos de mudança na inércia. Porém o impacto da 

inércia na identidade saliente, hipótese h7, foi validada. As hipóteses h12 e h13, que 

medem o comprometimento entre confiança e satisfação respectivamente, foram 

validadas como antecedentes da lealdade, as hipóteses h8 e h9, que medem os 

impactos da inércia na lealdade real e lealdade intencional, respectivamente, foram 

validadas, assim como as hipóteses h10 e h15, que medem o impacto da lealdade 

intencional com satisfação e comprometimento. As hipóteses h11 e h14, que medem 

a relação da lealdade real na satisfação e lealdade real no comprometimento, foram 

rejeiadas por apresentar alta variação nas respostas e baixa confiabilidade. Estes 

achados permitem depreender que os motivos que levam os consumidores a ficarem 

em uma operadora são mais fortemente influenciados pela inércia do que pela 

satisfação ou comprometimento. Conclui-se que as operadoras de telefonia devem 

investir na melhoria da qualidade dos serviços, que é o mais importante antecedente 

da satisfação. Entre os fatores que constituem qualidade nos serviços, estão a 

qualidade nas chamadas, serviços de valor agregado e qualidade no atendimento. 

Na área de apoio ao cliente, as operadoras devem investir em esforços para 

minimizar os inconvenientes do atendimento, através da disponibilização de uma alta 

variedade de canais de atendimento. Sugere-se também introduzir custos de 

mudança de forma a aumentar a inércia, que é o mais importante antecedente da 

lealdade. 

O artigo Antecedentes e Conseqüentes da Qualidade do Relacionamento: Uma 

Taxonomia de Consumidores no Contexto de Telefonia Celular publicado no 

ENANPAD 2008, por Prado, Francisco-Maffezzolli, Lopes, Moriguchi e Fagundes 

(2008), estudou as relações entre qualidade percebida e valor percebido sobre a 

qualidade do relacionamento e a relação destes somados à lealdade, associado a 

um indicador de resultado financeiro chamado de LTR. O estudo foi feito com 493 
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usuários de telefonia celular, utilizando uma pesquisa quantitativa, não probabilística 

e com método hipotético-dedutivo. Os respondentes foram divididos em dois grupos 

“1 - comprometidos” e “2 - não comprometidos” e foram estudadas 10 hipóteses para 

cada um destes dois grupos e a relação estrutural entre uma variável independente 

e uma variável dependente. Os achados deste estudo apresentam que quanto maior 

a qualidade percebida, maior é o valor percebido para os clientes dos dois grupos. 

Quanto maior a qualidade percebida, a satisfação é maior apenas para o grupo 1, 

enquanto que para o grupo 2 esta hipótese não foi validada. A mesma relação se 

observou entre valor percebido e satisfação. Essa relação foi validada apenas para o 

grupo 1. O grupo 1 e 2 validaram a hipótese de que quanto maior a satisfação, maior 

a confiança. 

As relações satisfação e confiança e confiança e comprometimento foram validadas 

pelos dois grupos, enquanto que as relações satisfação e comprometimento e 

comprometimento e lealdade foram validadas apenas para o grupo 1. Outro achado 

importante aponta que as relações satisfação e lealdade, confiança e lealdade, 

lealdade e LTR não foram validadas por nenhum dos dois grupos. 

Outro artigo encontrado foi o artigo Satisfação, Lealdade e Retenção: Um Pré-

Experimento Aplicado à Telefonia Móvel, publicado no EMA 2008 por Lopes, 

Moriguchi e Fagundes (2008). Esse artigo teve como finalidade analisar a base de 

dados comportamental dos clientes da CTBC Celular, utilizando equações 

estruturais, identificar quais os fatores atitudinais e comportamentais que têm 

conduzido à lealdade, satisfação e retenção dos clientes, e em qual intensidade. Os 

estudos mostraram que os clientes satisfeitos são os clientes mais leais. Os testes 

realizados no estudo também mostraram que o tempo de experiência com o serviço 

de telefonia celular, o tempo de relacionamento com a operadora e a eventual 

mudança de operadora não influenciam os índices de satisfação e lealdade. Um 

achado importante que relacionava o tempo de vida do cliente com a operadora com 

a satisfação e lealdade não foi validado, contrariando a literatura. 

Encontrou-se também que clientes com menor tempo de experiência com o serviço 

de telefonia celular apresentaram maior índice de lealdade e satisfação do que 

aqueles que mudaram de operadora. Clientes que reclamam menos possuem maior 

nível de satisfação e lealdade e os clientes que geram menor receita, que são os 
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clientes pré-pagos, apresentam maior satisfação e lealdade, o que foi um achado 

diferente daquele esperado pelo estudo. 

Não se encontraram resultados que indicam que clientes com maior quantidade de 

serviços, como telefonia fixa, banda larga entre outros, possuam maior lealdade e 

satisfação. 

O artigo Qualidade do Relacionamento, Lealdade e Resultado Financeiro dos 

Usuários de Telefonia Celular: Uma Possível Contrarregra, publicado no ENANPAD 

2007 por Francisco-Maffezzolli (2007) estudou a relação entre lealdade e resultado 

financeiro em uma empresa de telefonia celular. O estudo analisou eventuais 

relações entre qualidade no relacionamento e lealdade sobre o resultado financeiro 

dos usuários de telefonia celular. O estudo quantitativo, não probabilístico e 

hipotético dedutivo foi feito com 493 participantes de forma a testar 7 hipóteses. O 

estudo validou as hipóteses que quanto maior a satisfação do consumidor, maior a 

confiança e quanto maior a satisfação do cliente, maior o comprometimento. 

Também foram validadas as relações confiança e comprometimento de forma 

positiva, assim como comprometimento e lealdade. Entretanto a relação confiança e 

lealdade não foram validadas, assim como foram rechaçadas as relações satisfação 

e lealdade e lealdade e resultado financeiro. A não validação destas duas últimas 

relações constituem um achado importante, pois um cliente satisfeito não 

necessariamente é leal. E a lealdade não necessariamente traz resultado financeiro. 

O artigo Fidelidade em Telefonia Celular: Proposição e Validação de um Índice para 

Previsão da Fidelidade de Clientes, publicado no ENANPAD 2006 por Veloso e 

Mesquita (2006) avaliou os dados de clientes de uma operadora de telefonia celular 

atuante em Minas Gerais, visando avaliar como o perfil de utilização dos serviços por 

parte dos clientes, o relacionamento com a operadora e os serviços por ela 

prestados afetam a lealdade e comprometimento, visando a construção de um índice 

de fidelização e propor um modelo para estimar a probabilidade de um cliente 

cancelar o contrato com a operadora por parte do cliente (churn). O estudo foi feito, 

utilizando os dados secundários da empresa, encontrados em sua base de dados 

dos clientes, técnicas de data mining e regressão logística. O estudo concluiu que o 

modelo proposto para predição do churn é eficaz e, em sua aplicação gerencial, 
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suporta o direcionamento dos esforços de retenção dos clientes em uma população 

identificada como possíveis churners. 

Outro artigo encontrado nesta base se chama Qualidade Percebida, Satisfação e 

Propensão à Lealdade: Um Estudo Empírico no Setor de Telefonia Móvel Celular e 

foi publicado no ENANPAD 2006 por Souki (2006). Esse trabalho teve por finalidade 

analisar a qualidade percebida, a satisfação e lealdade dos clientes com relação a 

três operadoras de telefonia celular. Para tanto foi realizada uma pesquisa descritiva, 

baseado em um survey, que totalizou 434 entrevistas pessoais feitas em Belo 

Horizonte, Minas Gerais. As entrevistas foram feitas por meio de questionários 

estruturados, com questões fechadas, utilizando escalas para cada tipo de questão. 

Posteriormente foi utilizado o software SPSS para análise dos resultados. Os 

resultados apontam que os clientes que avaliaram positivamente aspectos de 

qualidade constantes no questionário, manteriam sua relação com a operadora, 

caso fosse comprar outro aparelho. Porém, a outra metade disse que não buscaria a 

mesma operadora, ou que não sabia se buscaria. Assim, a pesquisa permite 

depreender que clientes satisfeitos não são necessariamente clientes fiéis. 

O penúltimo artigo encontrado nesta base se chama Validação do Modelo ACSI 

Modificado no Setor de Telefonia Móvel e foi publicado no ENANPAD 2004 por 

Moura (2004). O objetivo deste trabalho consistiu na validação do modelo ASCI 

adaptado ao setor de telefonia móvel. Para tanto a pesquisa foi feita em duas 

etapas. A primeira foi uma etapa exploratória com utilização de grupo de foco para 

adaptação do modelo. O mediador foi o próprio pesquisador que entrevistou 

profissionais da área de marketing, por meio de um roteiro estruturado para a 

pesquisa. Os relatos foram analisados, utilizando a análise de conteúdo, com a 

técnica análise temática, a partir da qual os indicadores foram encontrados e 

classificados em seus conceitos. Por fim fez-se uma comparação com a teoria e com 

consulta a especialistas da área, para que o modelo fosse finalizado e o instrumento 

final de pesquisa, contendo 18 questões referentes ao modelo, fosse concluído. A 

segunda etapa consistiu em uma amostra com 606 usuários de telefonia celular de 

três operadoras atuantes em Minas Gerais. O modelo ASCI foi originalmente 

proposto por Fornell et al (1996) e trata da satisfação global do cliente como 

construto central. Os antecedentes da satisfação (expectativas, qualidade e valor 

percebido) são relacionados aos consequentes (reclamações e lealdade do cliente) 
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e são hipotetizados neste modelo. No artigo em questão foi adicionado o 

antecedente “conveniência” ao modelo ACSI original. Este modelo alterado foi 

chamado, portanto, de ACSI modificado. Os achados do trabalho apontam que os 

antecedentes de satisfação (qualidade percebida e valor percebido) afetam 

positivamente a satisfação assim como a satisfação do consumidor afeta a sua 

lealdade. 

Por fim, o artigo Lealdade em Operadoras de Telefonia Móvel: Um Estudo no 

Centro-Oeste Mineiro publicado no EMA 2006 por Silveira, Leite e Alves (2006), 

procurou analisar quais os fatores influenciam a lealdade. Por meio de uma pesquisa 

empírica com 728 clientes, buscou-se avaliar a relação dos antecedentes imagem, 

valor percebido, qualidade dos serviços e satisfação a lealdade. Para tanto optou-se 

por reduzir as relações hipotetizadas dos modelos ASCI e ECSI e trabalhar com as 

relações mais comumente encontradas na literatura. Utilizou-se um questionário com 

35 perguntas agrupadas em tópicos e as respostas foram analisadas por meio de 

regressão linear simples e múltipla para entender as relações entre os construtos e 

utilizou-se análise discriminante, para agrupar o nível de lealdade dos clientes entre 

baixa, média e alta. Os achados deste estudo indicaram que as questões da 

categoria valor foram excluídas por não apresentar a confiabilidade mínima, para 

considerar sua influência na satisfação e na lealdade. Por outro lado, a percepção 

da qualidade do serviço e da imagem têm impacto direto na satisfação e a lealdade 

é afetada diretamente e positivamente pela satisfação. Por meio da análise 

discriminante esse estudo permitiu itemizar as características de imagem e 

qualidade do serviço, que afetam a satisfação e leadade. No antecedente imagem, 

as empresas devem apresentar-se como empresa inovadora e preocupada com a 

sociedade. Os clientes, por um lado, buscam a estabilidade da prestação dos 

serviços da empresa como um refúgio, o que evitaria os custos de mudança. E por 

outro lado, por não entenderem a própria tecnologia provida pela operadora, tal 

como GSM, CDMA, etc deixa a cargo da operadora garantir que o cliente está 

utilizando aquilo que é o mais atualizado. No antecedente qualidade dos serviços, a 

capacidade de entregar o serviço conforme prometido é o mais procurado pelos 

clientes. Identificou-se também a necessidade de dotar o SAC (serviço de 

atendimento aos clientes) de capacidade/autonomia para resolver o problema dos 

clientes. 
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Os artigos aqui resumidos apresentam interessantes estudos ora ratificando o que 

está na teoria, ora trazendo novos achados que a complementam ou a contrariam. 

Entretanto não se encontraram trabalhos avaliando a efetividade de formas de 

comunicação com o o cliente e assim como os impactos nos indicadores do 

marketing de relacionamento das empresas. Assim, esta lacuna de conhecimento é 

preenchida por esta dissertação. 

2.3.7 CONTRIBUIÇÃO DO REFERENCIAL PARA A PESQUISA DE CAMPO 

Por meio das referências apresentadas no capítulo 2, foi possível analisar as 

definições de marketing de serviços, o comportamento do consumidor de serviços e 

as especificidades do marketing de relacionamento em serviços. Esta seção tem por 

objetivo explicitar, frente a todo o arcabouço teórico consultado, quais os principais 

autores e conceitos suportaram o objetivo principal do trabalho. 

O marco teórico para sustentar a pesquisa de campo foram Sheth, Mittal e Newman 

(2001), Mowen e Minor (2003) e Solomon et al. (2006). Esses autores discorrem 

sobre segmentação e processo decisório. 

Para a análise documental, o marketing de relacionamento em serviços foi o recorte 

da pesquisa. Sua sustentação teórica foi obtida através dos autores Zeithaml e 

Bitner (2003), Vavra (1993), Lemmens e Gupta (2013) e Solomon et al. (2006). 

Esses autores discorrem sobre marketing de relacionamento de serviços, 

gerenciamento das relações, churn e processamento da informação. 

Assim, este referencial teórico possibilitou a análise do uso de vídeos personalizados 

como forma de contato com o cliente, suportando as respostas aos objetivos 

específicos propostos. 

A próxima seção apresenta a metodologia utilizada para que a pesquisa fosse 

concluída. 
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3. METODOLOGIA 

A escolha da metodologia da pesquisa de campo é uma atividade vital para o 

trabalho. Uma escolha inadequada pode prejudicar sobremaneira os objetivos da 

pesquisa (Daré, 2007). 

A metodologia científica trata de método e ciência. Método é um caminho para 

atingir um objetivo. Já a metodologia é o estudo do método ou o corpo de regras e 

fundamentos para realizar a pesquisa. Científica é derivada de ciência que 

compreende um conjunto de conhecimentos precisos ordenados de um determinado 

saber. Assim a metodologia científica é um conjunto de dados iniciais e um método 

utilizado para formular as conclusões de uma pesquisa, alinhadas ao seu objetivo 

(Gerhardt & Silveira, 2009). 

A atividade característica da metodologia científica é a pesquisa e esta apenas é 

iniciada se houver uma pergunta a ser respondida (Gerhardt & Silveira, 2009). 

Para Gil (2002), pesquisa pode ser definida como “um procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos” (p.17).  O autor também esclarece que a pesquisa é composta de 

diversas fases, que compreendem desde a formulação do problema até a 

apresentação dos resultados. 

As próximas seções deste capítulo discorrerão sobre temas importantes sobre 

metodologia adotada para esta pesquisa. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A abordagem de pesquisa deste trabalho foi caracterizada como descritiva com 

método estudo de caso, realizado por meio de pesquisa documental e pesquisa de 

campo.  

A pesquisa, quanto a sua natureza, é qualitativa, uma vez que não houve 

preocupação com dados estatísticos. 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com a atividade numérica, mas com a 

compreensão de um grupo social ou uma empresa (Gerhardt & Silveira, 2009). 
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O estudo de caso se refere ao estudo em profundidade de determinado caso ou 

grupo sob diversos aspectos. Neste estudo não existe um esquema estrutural e não 

se definem problemas, hipóteses e variáveis com antecipação. Em contrapartida, 

reúne o maior número de informações possíveis, utilizando diversas técnicas de 

coleta, para aprender determinada situação e descrever o fato  (Lakatos & Marconi, 

2009). 

Concordando com esta afirmação, Gil (2002) destaca que o estudo de caso permite 

estudo amplo e profundo de um ou poucos objetos de forma a permitir seu 

conhecimento detalhado. 

A pesquisa descritiva tem como função básica a descrição das características de 

determinado fenômeno (Gil, 2002; Malhotra, 2006). 

Os procedimentos adotados para a pesquisa foram documental e pesquisa de 

campo. A pesquisa de campo teve por objetivo identificar os critérios utilizados pela 

empresa Alfa para a seleção dos clientes alvo, para recebimento dos vídeos 

personalizados. Já a pesquisa documental teve por finalidade analisar os relatórios 

técnicos providos pela empresa. 

Diferentemente da pesquisa bibliográfica, em que as fontes a serem pesquisadas 

são de domínio científico, Oliveira (2007) salienta que na pesquisa documental as 

fontes não receberam nenhum tratamento científico. 

Os documentos, neste tipo de pesquisa, são materiais já elaborados e devem ser 

entendidos como revistas, jornais, fotos, diários, relatórios, tabelas estatísticas, entre 

outras fontes (Godoy, 1995; Fonseca, 2002). 

3.2 UNIDADE DE ANÁLISE E UNIDADE DE OBSERVAÇÃO 

A unidade de análise desta pesquisa foram os vídeos utilizados para se relacionar 

com o cliente da empresa Alfa.  

A unidade de observação desta pesquisa foram os relatórios gerados pela área de 

marketing da empresa estudada, para a pesquisa documental, e o profissional 

responsável pela implantação dos vídeos, para o estudo de caso. 
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A escolha desta unidade de observação se deve ao fato de a empresa Alfa ter 

comprado da empresa onde o pesquisador trabalha o sistema que permite a 

comunicação com o cliente por vídeos personalizados. Isso facilitou o acesso do 

pesquisador às pessoas que disponibilizaram a informação para a pesquisa. 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

Inicialmente fez-se contato com as empresas Alfa Telecomunicações, CSG 

International e SundaySky, pedindo autorização para realização do estudo, mediante 

coleta de dados das plataformas de CRM da Alfa, estudos de performance da 

SundaySky, além de entrevista com a gerente da empresa Alfa responsável pelo 

projeto piloto. A empresa Alfa, nome fictício, solicitou que seu nome verdadeiro não 

fosse divulgado. 

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada em duas etapas.  

A primeira etapa consistiu em entrevistar a gerente de marketing de segmentos da 

empresa Alfa.  

A entrevista é uma técnica que envolve duas pessoas onde uma formula perguntas 

e a outra responde Gil (2002). 

A entrevista foi realizada no dia 31 de maio de 2016, por telefone entre este autor e 

a gerente e teve duração de 62 minutos. A conversa foi transcrita para posterior 

análise. 

O roteiro da estruturação de perguntas considerou os seguintes blocos: 

• Segmentação; 

• Valor do cliente. 

A entrevista foi assim estruturada para identificar quais os critérios utilizados para 

seleção do público alvo receptor do vídeo. Buscou-se aqui entender se houve 

segmentação demográfica, bem como, se houve a utilização do conceito do valor do 

cliente. 
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A segunda etapa consistiu em solicitar que os relatórios gerados pela empresa Alfa 

referentes à medição de desempenho dos vídeos personalizados e do grupo de 

controle que utiliza os meios tradicionais de comunicação fossem disponibilizados ao 

pesquisador. Solicitou-se também indicadores de desempenho do mercado 

americano à SundaySky. Esses relatórios foram a base de análise para identificar os 

resultados da utilização dos vídeos personalizados, frente aos meios tradicionais de 

comunicação com os clientes. 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados gerados pela entrevista assim como os documentos recebidos pelas 

empresas Alfa e SundaySky foram analisados e tabulados, utilizando-se a técnica de 

análise de conteúdo categorial.  

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo categorial é dividida em três etapas: 

pré análise, exploração do material e tratamento dos resultados.  

Pela autora, a Pré Análise tem por finalidade criar, buscar as idéias apresentadas no 

referencial teórico e relacionar com os dados coletados. Essa fase compreende a 

leitura dos documentos recebidos e, se for entrevista, o texto já transcrito. Nesta 

etapa o analista organiza o material a ser analisado; 

• Exploração do material; 

• Tratamento dos resultados, por inferência e interpretação. 

Bardin (1977) esclarece que a escolha dos dados deve obedecer algumas regras: 

• Exaustividade: não se deve excluir da pesquisa nenhum dos seus elementos 

constitutivos; 

• Representatividade: caso o número de dados a ser analisado seja grande, 

pode-se eleger uma amostra, desde que representativa, da população; 

• Homogeneidade: os documentos escolhidos devem ser homogêneos e 

obedecer a critérios predefinidos de escolha; 
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• Pertinência: nessa regra a fonte de dados da informação deve corresponder 

ao estudo a ser feito. 

Terminada a pré-análise, o material coletado é explorado e o texto das entrevistas 

são recortados em unidades de registro, que podem ser os parágrafos da entrevista 

ou o texto dos documentos e demais anotações feitas em campo. O resumo de cada 

parágrafo é, portanto, categorizado. Estas categorias são agrupadas por temas 

correlacionados, criando as chamadas categorias intermediárias, conforme explica 

Bardin (1977). As categorias intermediárias são aglutinadas pela ocorrência de 

temas, gerando as categorias finais. 

Na fase final é feito o tratamento dos resultados e sua interpretação. 

A Figura 7 mostra o como se desenvolve o processo de análise de conteúdo. 
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Figura 7 – Desenvolvimento da análise de conteúdo 
Fonte: Bardin, L. (1977). Análise de Conteúdo (70 ed.). (L. A. Reto, & A. Pinheiro, Trads.) Presses 

Universitaires de France. 
 

Na fase inicial, de pré-análise, há uma interação bidirecional importante entre as 

atividades de escolha de documentos, formulação das hipóteses e dos objetivos e, 

também, da referenciação aos índices. 

A interpretação dos resultados pode determinar um novo enfoque de análise, 

determinando que o fluxo seja percorrido de novo para buscar e interpretar os novos 
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3.5 SÍNTESE DA METODOLOGIA 

Na Tabela 5 são apresentados os principais autores que contribuem para atender os 

objetivos desta pesquisa. 

Tabela 5 

Síntese da metodologia 

Objetivos da pesquisa Autores Instrumento de 
coleta de dados 

Instrumento 
de análise 

Identificar os motivos para 
implantação dos vídeos. 

(Rust, Zeithaml, & Lemon, 
2001), (Zeithaml & Bitner, 
2003), (Grönroos, 2003), 
(Strouse, 2004), (Berry L. , 
2002), (Lovelock & Wright, 
2003) 

Pesquisa 
documental 

Relatórios da 
empresa Alfa 
e SundaySky 

Identificar os critérios 
utilizados pela empresa Alfa 
para definir o público alvo 
para envio dos vídeos. 

(Ang & Francis, 2006) , 
(Zeithaml & Bitner, 2003), 
(Rust, Zeithaml, & Lemon, 
2001) 

Entrevista e 
pesquisa de campo 

Entrevista 
com a 
Gerente de 
Marketing da 
Alfa 

Identificar de que forma os 
vídeos foram planejados e 
implementados. 

(Mowen & Minor, 2003), 
(Solomon, Bamossy, 
Askegaard, & Hogg, 2006) 

Pesquisa 
documental 

Relatórios da 
empresa Alfa 
e SundaySky 

Verificar de que forma a 
empresa avalia o 
desempenho dos vídeos 

(Zeithaml & Bitner, 2003), 
(Grönroos, Marketing: 
Gerenciamento e Serviços, 
2003), (Ngai, Xiu, & Chau, 
2009), (Strouse, 2004) 

Pesquisa 
documental 

Relatórios da 
empresa Alfa 
e SundaySky 

Identificar os resultados 
obtidos durante o projeto 
piloto 

(Zeithaml & Bitner, 2003), 
(Mowen & Minor, 2003), 
(Ngai, Xiu, & Chau, 2009), 
(Strouse, 2004), (Galvão & 
Gonzales, 2011), (Solomon, 
Bamossy, Askegaard, & 
Hogg, 2006), (Ling & Yen, 
2001) 

Pesquisa 
documental 

Relatórios da 
empresa Alfa 
e SundaySky 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA ELABORAÇÃO DOS VÍDEOS 

Três empresas foram envolvidas no projeto piloto. A empresa Alfa, que é a empresa 

cliente, a SundaySky, que é a empresa detentora da plataforma que gera os vídeos 

personalizados e a CSG International, que comercializou o projeto piloto em parceria 

com a SundaySky, facilitando a implantação. 

4.1.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ALFA 

A empresa Alfa é uma empresa de telecomunicações e fornecedora de serviços de 

telefonia celular, telefonia fixa, telefonia larga distância, internet banda larga fixa, 

internet banda larga móvel e TV por assinatura em todo o Brasil. 

No ano de 2015 a Alfa registrou receita líquida de 36,3 bilhões de Reais, frente a 

35,7 bilhões de Reais em 2015, com margem EBITDA de 26,8%. 

A Tabela 6 apresenta estatísticas da empresa Alfa em comparação ao mercado 

brasileiro em dezembro de 2016. 

Tabela 6 

Market share empresa Alfa 

Tipo de Serviço Mercado brasileiro 
(milhões) 

Market Share Alfa 

Telefonia Celular 244,1 24,6% 

Telefonia Fixa 41,8 26,6% 

Banda Larga Fixa 26,6 32% 

TV por assinatura 18,1 53% 

Fonte: Site teleco.com.br. Adaptado pelo autor 

A tabela mostra que a empresa Alfa possui aproximadamente um quarto do mercado 

de telefonia celular e fixa, quase um terço dos clientes de banda larga fixa e mais da 

metade do mercado de TV por assinatura. 
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4.1.2 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA SUNDAYSKY 

SundaySky é uma empresa americana fundada em 2007. Possui escritórios em 

Nova York, Tel Aviv e Tokyo além de parcerias com empresas de outras regiões do 

mundo. Estas parcerias são estratégicas para que a empresa amplie sua capacidade 

de venda e configuração de sua plataforma em diversos continentes. 

Seu produto é chamado de SmartVideo e já está em execução em vários segmentos 

de mercado nos Estados Unidos e Europa, tais como telefonia, TV por assinatura, 

planos de saúde, seguradoras, bancos e comércio eletrônico. 

Segundo o site da companhia, a SundaySky tem seu produto em execução em 6 

das 10 maiores empresas de TV a cabo do mundo e em 3 das 4 maiores empresas 

de telefonia móvel do mundo. 

4.1.3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA CSG INTERNATIONAL 

A CSG International é uma empresa global, com mais de 30 anos de fundação, cuja 

sede é na cidade de Denver, nos Estados Unidos. Possui escritórios em algumas 

partes do mundo e, no Brasil, possui o escritório central para atender a América 

Latina na cidade de São Paulo e outro escritório em Londrina. 

Atualmente a CSG possui clientes nos segmentos de TV a Cabo e por satélite, 

empresas de energia e gás, mídia, entretenimento, telecomunicações e serviços 

financeiros. Durante sua existência a CSG se tornou parceira de soluções de mais 

de 500 companhias em todo o mundo, incluindo as 100 maiores empresas de 

telecomunicações e comunicações do mundo. 

Seus principais produtos são divididos em quatro categorias principais quais sejam 

plataforma de comércio digital (Ascendon Digital Commerce Platform), 

gerenciamento da cadeia de receita (Revenue Management), gerenciamento da 

interação com o usuário (Customer Interaction Management) e serviços de design e 

impressão de contas e informativos (Output Solutions), gerando-lhe faturamento de 

de 716 milhões de dólares em 2016 (CSG, 2017). 
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4.1.4 CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO SMARTVIDEO 

O produto da SundaySky, chamado SmartVideo, é direcionado principalmente a 

empresas que possuem centena de milhares de clientes e tem como objetivo prover 

uma nova forma de relacionamento com eles por meio de vídeos criados 

dinamicamente e personalizados. Variados tipos de vídeos podem ser configurados 

de acordo com os objetivos de marketing a serem atingidos na campanha e, 

também, de acordo com o momento do ciclo de vida do cliente na empresa, 

conforme pode ser visualizado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Uso do vídeo no ciclo de vida do cliente 
Fonte: Dados da pesquisa 

A figura mostra que os vídeos personalizados são normalmente utilizados em quatro 

estágios: 

• Vídeo de boas-vindas: este vídeo normalmente agradece a compra, afirma 

que a escolha do cliente foi a correta, explica o plano contratado pelo cliente, 

apresenta orientações gerais do plano, como data de vencimento da fatura, 

data que um prestador de serviços necessita ir à residência do cliente instalar 

determinado serviço, entre outras informações. Afirma a decisão correta que o 

cliente tomou ao contratar os serviços da empresa e, também, pode ofertar 

serviços adicionais de interesse para a empresa e para o cliente, como débito 

automático, subscrição a determinado serviço adicional, etc.; 

• Vídeo pós-ativação: este vídeo é enviado logo após o cliente ativar 

determinado serviço adicional da empresa. Normalmente esse vídeo inclui 

informações sobre os serviços contratados, os benefícios que terão e 

informações preliminares sobre como o serviço será cobrado em conta; 
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• Vídeo explicativo da primeira conta, também chamado de Smart Bill: alguns 

dias antes do cliente receber a sua conta é enviado ao seu e-mail um vídeo 

explicando a estrutura da conta e os valores nela contidos. Essa abordagem 

tem como finalidade reduzir chamadas no call center e reduzir a taxa de churn 

do cliente por dificuldade de entendimento e insatisfação; 

• Vídeo de afirmação: este vídeo é disparado meses depois da contração do 

serviço. Entre outras abordagens, sugere ao cliente sua subscrição a um novo 

plano, um novo serviço, ou até mesmo pode ser um vídeo de agradecimento. 

Seu maior objetivo é engajar o cliente à companhia e fomentar o 

relacionamento. 

A criação do vídeo pela empresa SundaySky leva em consideração o momento do 

ciclo de vida do cliente, os objetivos da empresa contratante, o manual da marca ou 

brand book, além de outros elementos audiovisuais, para fazer o vídeo explicativo e 

interessante para o cliente, de forma a aumentar o seu engajamento com o que está 

sendo apresentado. 

Após a definição do ciclo de vida do cliente, o brand book e os objetivos do vídeo, 

inicia-se a produção do vídeo pela equipe de criação da SundaySky e da empresa 

cliente, nesse caso, a Alfa. 

O vídeo é composto de diversas pequenas cenas, chamadas de videolets. Os 

videolets possuem elementos audiovisuais, e alguns deles possuem textos e 

locuções (vozes) previamente definidas para aquela cena e algumas destas são com 

textos variáveis e locuções variáveis que dependem das informações do cliente 

advindas do CRM da companhia.  Entre os textos variáveis estão o nome do cliente, 

nome do seu plano, data de vencimento, seu endereço entre outras informações 

importantes para identificação e engajamento do cliente. Cada texto variável, no 

vídeo, possui rótulo específico. Ao se receber a informação do CRM da empresa, 

que é enviada com um formato previamente definido, busca-se aquele rótulo e 

preenche-se o conteúdo para aquele cliente específico.  

As locuções são gravadas por uma empresa especializada, com locutores 

masculinos e femininos e de maneira fluida para que o cliente não tenha a sensação 

de estar se comunicando com uma máquina. Todas as locuções são previamente 
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gravadas, incluindo os milhares de possíveis nomes e as centenas de diferentes 

datas, e associadas às cenas, quando aplicável. De forma análoga aos textos 

variáveis, as locuções possuem um rótulo. Ao receber a informação do CRM, busca-

se o rótulo e associa-se a locução pertinente àquela cena. 

Todas as cenas criadas são armazenadas em um repositório chamado “videoteca” e 

as locuções variáveis, que dependem de cada cliente, também são armazenadas. 

Posteriormente são definidas as sequências de cenas da videoteca que irão compor 

o vídeo final, baseado na informação de cada cliente e no tipo de vídeo a ser criado. 

O vídeo final disponibilizado para o cliente não é armazenado em nenhum lugar. Ele 

é gerado dinamicamente, quando o cliente clica no link do vídeo disponibilizado para 

ele. 

O link possui um identificador único que permite ao sistema SmartVídeo identificar 

qual deve ser a sequência de cenas, coletar do sistema de CRM da empresa as 

informações pertinentes ao cliente que receberá o vídeo e associar os textos e vozes 

variáveis. Estas informações podem ser um identificador único do cliente, nome, 

endereço, plano assinado, detalhes do plano, data de vencimento do plano, data 

prevista para ativação do serviço, novo plano proposto, promoções, subscrição de 

serviços entre outras informações importantes para criação do vídeo. Assim, ao se 

clicar no link, o vídeo final é gerado, de forma dinâmica e personalizada ao cliente, 

em cerca de 4 segundos. A videoteca contém cenas que podem ser reutilizadas em 

distintas campanhas, diminuindo o esforço de implantação de novas ações de 

marketing, utilizando o vídeo. 

O envio do link para visualização do vídeo pode ser feito por e-mail, SMS, redes 

sociais e outros canais. A empresa Alfa selecionou o e-mail como forma para envio 

da informação do vídeo pelo fato do cliente ainda não ter ativado o telefone celular e, 

portanto, não poder receber o SMS. O e-mail enviado foi configurado com elementos 

visuais da marca Alfa e conteve o link para o cliente clicar e ser direcionado ao 

vídeo. 

Como parte dos serviços prestados pela SundaySky, a plataforma que gera o vídeo 

monitora diversos indicadores, tais como:  
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• Quantos vídeos foram abertos; 

• Tempo que o cliente assistiu ao vídeo; 

• Se o cliente clicou nos serviços para subscrição propostos no vídeo, etc.  

4.2 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

Para suportar esta parte da pesquisa, foi feita uma entrevista com a gerente de 

marketing de segmentos da empresa Alfa, no dia 31 de maio de 2016. Nesta 

entrevista identificou-se que a companhia não utilizou critérios demográficos, tais 

como faixa de idade, rendimento, sexo, entre outros critérios para selecionar os 

clientes que receberam o vídeo personalizado. O critério utilizado para enviar o 

vídeo foi os novos clientes do Plano Mix, sem considerar migração entre planos. 

O Plano Mix é um plano pós-pago e engloba serviço de TV, Internet, Telefonia Fixa e 

Telefonia Móvel. O cliente pode escolher, para cada serviço, distintas opções. Por 

exemplo, para o serviço TV o cliente pode escolher opções com menos canais ou 

mais canais, com mais pontos ou menos pontos de TV. Para internet pode escolher 

velocidades de navegação maiores ou menores.  Dependendo da seleção do cliente 

o plano final pode ficar mais caro ou mais barato1.  

Durante a entrevista identificou-se que o público alvo do Plano Mix é agrupado 

basicamente em dois perfis demográficos: 

• Clientes entre 30 e 45 anos; 

• Classe econômica A e B. 

Dado que os clientes que receberam o vídeo são novos clientes do Plano Mix, e que 

os clientes do Plano Mix são pós-pagos e de alto valor, constatou-se que foi utilizado 

o valor do cliente como critério envio dos vídeos, pois os clientes do Plano Mix são 

usuários pós-pagos e que possuem o indicador ARPU (receita média por usuário, de 

seu termo em inglês) bem maior que o ARPU de usuários pré-pagos. Os usuários 

                                                           
1O valor mínimo do Plano Mix para o estado de Minas Gerais, em maio de 2016, era de 

aproximadamente R$180,00. Já o valor máximo, para o mesmo período, considerando as opções 
mais caras de cada serviço, girava em torno de R$1.100,00. 
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pós-pagos são importantes para a rentabilização da companhia e, portanto, alvo de 

ações de marketing de retenção e fidelização. 

4.3 RESULTADO DA PESQUISA DOCUMENTAL 

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa documental bem como 

sua análise. Primeiramente faz-se uma caracterização do vídeo criado para os 

clientes pela SundaySky e, posteriormente, uma caracterização dos documentos 

disponibilizados pela empresa Alfa. 

4.3.1 CARACTERIZAÇÃO DO VÍDEO CRIADO PARA A EMPRESA ALFA 

O vídeo enviado ao cliente utiliza as regras da marca da empresa Alfa, incluindo 

logotipos, fontes das letras, cores, e outros atributos. O link do vídeo é enviado em 

um e-mail que direcionará o cliente ao vídeo. Seu conteúdo possui vários videolets, 

que foram divididos em seis sessões básicas: 

• Primeira parte: uma mensagem de boas-vindas personalizada com o nome do 

cliente e agradecendo por se tornar cliente Alfa; 

• Segunda parte: é informado o nome do Plano Mix assinado pelo cliente e o 

que está incluído no plano, tais como velocidade de internet contratada, 

franquia de minutos existentes, os serviços que fazem parte do plano e 

aqueles serviços que possuem custo adicional ao serem utilizados; 

• Terceira parte: o cliente é instruído a ligar para o autoatendimento da 

empresa, para ativar o chip de telefone celular que faz parte do plano; 

• Quarta parte: é apresentada a data de vencimento da fatura contratada; 

• Quinta parte: são apresentadas as opções de subscrição ao débito em conta 

corrente, fatura digital e cadastro no portal de autoatendimento; 

• Sexta parte: é inserida outra mensagem de agradecimento e apresentados os 

canais de atendimento ao cliente caso informações adicionais sejam 

necessárias. 
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A duração média do vídeo gerado é de 65 segundos. No sítio web da empresa 

SundaySky podem ser encontrados exemplos de vídeos das fases do ciclo de vida 

do cliente. Um vídeo similar, e em inglês, ao que foi criado para a empresa Alfa pode 

ser visualizado através do sítio web: 

https://sundaysky.com/customers/att-device-onboarding/. 

O Plano Mix, informado no vídeo, é composto por quatro serviços. 

Cada serviço possui opções pré-determinadas para escolha. O cliente seleciona a 

opção de cada serviço e, ao fim, o Plano Mix é construído e apresenta um preço 

final. Os serviços e opções são as seguintes: 

• Internet Banda Larga: são apresentadas cinco opções de velocidades de 

download; 

• TV por assinatura: são apresentadas cinco opções de pacotes de canais. 

Cada opção possui seus respectivos canais de TV; 

• Telefonia Fixa: são apresentadas quatro opções de franquia de telefonia fixa, 

que podem incluir chamadas locais, chamadas de longa distância nacional ou 

chamadas internacionais; 

• Telefonia Celular: são apresentadas nove opções de telefonia celular com 

distintas franquias para consumo de minutos e de internet móvel. 

O vídeo foi incorporado à atual grade de comunicação da Alfa, para o projeto piloto, 

de forma a possibilitar a automação do envío do vídeo e monitoramento do cliente.  

Entre os dias 06 de março de 2015 e 03 de junho de 2015, momento em que o piloto 

foi executado, o vídeo foi enviado para 5015 clientes novos que assinaram o Plano 

Mix. Os 27988 demais clientes que assinaram o Plano Mix no mesmo período não 

receberam o vídeo, seguiram a grade de comunicação já estabelecida pela empresa 

e foram chamados de grupo de controle. A Figura 9 apresenta a grade de 

comunicação atual da empresa e o momento que cada ação de relacionamento 

ocorre. 

  

https://sundaysky.com/customers/att-device-onboarding/
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Figura 9 – Grade de comunicação com o cliente 
Fonte: Dados da pesquisa (2016).  
Os valores V+1, V+3, etc. são os dias após a venda. Portanto “V+1” significa um dia após a venda, V+3 significa três dias após a venda e assim por diante. 
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Pela figura, percebe-se que no primeiro mês, após a compra do Plano Mix, o cliente 

é inserido no plano pré-estabelecido de comunicação com o cliente. Esse plano, com 

dois fluxos, determina as mensagens e chamadas telefônicas que são feitas ao 

cliente nos primeiros dias após a compra. Um dos fluxos é utilizado quando a cliente 

ativa o chip de telefone celular que lhe é disponibilizado. Neste caso são enviadas 

mensagens, enfatizando os benefícios do plano contratado e, em momentos 

posteriores, dos serviços que o plano disponibiliza ao cliente. O outro fluxo, por sua 

vez, é utilizado quando o cliente não o ativa. Neste fluxo são enviadas mensagens 

em períodos estabelecidos, após a compra, reforçando os benefícios do plano e 

lembrando o cliente sobre a ativação.  

4.4 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA ALFA 

Os vídeos foram enviados ao grupo de clientes entre 06 de março de 2015 e 03 de 

junho de 2015. Os indicadores foram obtidos pelos dados fornecidos através de 

relatórios da SundaySky e pelos relatórios obtidos por meio da base de dados de 

CRM da Alfa. 

O objetivo principal da ação de relacionamento com o vídeo foi aumentar a taxa de 

ativação do chip que compõe o plano. Os objetivos secundários foram reduzir a taxa 

de churn e aumentar adesão dos serviços propostos no vídeo tais como:  

• Débito em conta corrente: este serviço tem como proposta principal reduzir a 

inadimplência e ampliar a experiência do usuário; 

• Fatura digital: esta proposta tem como objetivos reduzir a emissão de papel, 

eliminar as consequencias por atraso na entrega pelos correios e permitir que 

o cliente visualize sua fatura através de computador ou celular; 

• Cadastro no Portal de autoatendimento da Alfa: este portal consiste em um 

sítio na internet de autoatendimento e relacionamento onde o cliente se 

cadastra e tem acesso a vários serviços, tais como consulta a seus dados 

cadastrais, emissão de segunda via de conta, agendamento de serviços 

técnicos, consumo da franquia contratada, contratação de novos serviços, 

entre outros.  
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Para que a ação de uso de vídeos personalizados apresente resultados, é 

necessário que os clientes cliquem no link que é enviado pelo e-mail o que 

possibilitará que o vídeo seja gerado e apresentado ao cliente. 

A Figura 10 apresenta os indicadores da visualização do vídeo.  

 

Figura 10 – Gráfico de visualização do vídeo. 
Fonte: Dados da Pesquisa  

De acordo com essa figura, foram enviados a 5015 destinatários o e-mail, contendo 

o link para visualização do vídeo personalizado. Deste total, 1678 clientes abriram o 

e-mail, o que representa 33% do total de e-mails enviados. E dos clientes que 

abriram o e-mail 454 clientes assistiram ao vídeo, o que corresponde a 27% do total 

de e-mails abertos (ou 9,1% frente aos e-mails enviados). No grupo de controle a 

taxa de abertura dos e-mails foi de 15%. Isso identifica que os clientes foram mais 

propensos a abrir o e-mail com o link do vídeo do que os e-mails tradicionais da 

companhia. 

Entretanto, em empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, a taxa média de 

visualização dos vídeos frente aos e-mails enviados é de 30%. 
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A Figura 11 indica quanto tempo o cliente permaneceu assistindo ao vídeo. 

 

Figura 11 – Permanência no vídeo. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Esse gráfico mostra quanto tempo o cliente permaneceu assistindo ao vídeo. Dos 

474 clientes que clicaram no link para abrir o vídeo, 79% tiveram interesse em 

assisti-lo em quase sua totalidade. De acordo com análises dos clientes de 

telecomunicações da SundaySky, nos Estados Unidos essa taxa média é de 54%. 

As informações apresentadas no vídeo e os serviços propostos alcançaram uma 

importante parcela dos clientes que o assistiram. 

De forma a aumentar a taxa de abertura dos e-mails, durante o piloto, o título do e-

mail enviado foi alterado. A Figura 12 indica a taxa de abertura do e-mail enviado por 

título. 
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Figura 12 – Abertura do e-mail por assunto. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

O título “Confira no seu vídeo personalizado como ativar seu chip Alfa” foi enviado 

aos clientes no período compreendido entre 6 de março de 2015 e 30 de maio de 

2015. 

Já o título “Comunicado importante sobre seu chip Alfa” foi enviado do dia 31 de 

maio de 2015 ao dia 3 de junho de 2015.  

A taxa de abertura do e-mail do segundo título foi 35% maior que o primeiro título. 

Isso indica que o título do e-mail com mensagem salientando importância gerou 

resposta maior à abertura dos e-mails. 

A Figura 13 apresenta o percentual consolidado, de março de 2015 a junho 2015, 

dos vídeos personalizados, visualizados por sistema operacional de computador ou 

tablet ou smartphone. 
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Figura 13 – Visualização do vídeo por sistema operacional. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Os sistemas operacionais Windows Phone, iOS (sistema operacional da Apple) e 

Android (sistema operacional da Google) são utilizados em smartphones ou tablets. 

Portanto, 39% dos clientes que assistiram ao vídeo utilizaram esses dispositivos. 

Isso indica, portanto, que os vídeos devem ser disponibilizados para serem vistos e 

entendidos tanto através de computadores quanto através de dispositivos móveis. 

A Figura 14 apresenta a taxa de ativação do chip consolidada entre os meses de 

março de 2015 e junho de 2015, comparando os clientes que receberam o vídeo e o 

grupo de controle. 
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Figura 14 – Taxa de ativação do chip. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

A taxa de ativação do chip pelos clientes que recebeu o vídeo foi 29% superior à 

taxa de ativação do chip pelo grupo de controle, indicando que o vídeo foi capaz de 

engajar o cliente, educá-lo no processo de ativação e, principalmente, incentivá-lo a 

ativar o chip com maior taxa de sucesso que o processo de comunicação atual. Este 

indicador foi absolutamente importante para a empresa Alfa, uma vez que a melhoria 

na taxa de ativação do chip era o seu objetivo principal, ao utilizar o vídeo 

personalizado como forma de comunicação com o cliente. 

A Figura 15 apresenta a taxa de churn consolidada entre os meses de março de 

2015 e junho de 2015, comparando os clientes que receberam o vídeo e o grupo de 

controle. 
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Figura 15 – Taxa de churn. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

A taxa de churn dos clientes que assistiram ao vídeo foi 81% inferior ao grupo de 

controle. De acordo com a empresa SundaySky a melhor taxa de redução de churn 

obtida pelos seus clientes em outros continentes foi de 50%. Esse resultado indica 

que o vídeo foi capaz de aumentar o engajamento do cliente com a companhia e 

apresentar informações relevantes sobre o plano contratado. 

A Figura 16 apresenta a taxa de contato com a central de atendimento ao cliente da 

empresa Alfa, consolidada entre os meses de março de 2015 e junho de 2015, 

comparando os clientes que receberam o vídeo e o grupo de controle. 
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Figura 16 – Taxa de contato na central de atendimento. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

A taxa de contato representa a quantidade de chamadas que os clientes fazem para 

a central de autoatendimento.  A taxa de contato de quem assistiu ao vídeo é de 

236%. Isto quer dizer que cada cliente contatou a central de atendimento da Alfa 

2,36 vezes. Já a taxa do grupo de controle foi de 186%.  

A taxa maior de quem assistiu ao vídeo, neste caso específico, é um bom resultado, 

pois o cliente é estimulado a entrar em contato com a central de atendimento para 

ativar o seu chip. Assim, os clientes que assistiram ao vídeo, tiveram uma taxa de 

contato 27% superior ao grupo de controle, indicando que a taxa de ativação dos 

chips foi maior.  

A Figura 17 apresenta a taxa de subscrição ao serviço de débito em conta corrente 

consolidada entre os meses de março de 2015 e junho de 2015, comparando os 

clientes que receberam o vídeo e o grupo de controle. 
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Figura 17 – Taxa de subscrição ao débito em conta corrente. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Os clientes que assistiram ao vídeo apresentaram uma taxa de subscrição ao débito 

em conta corrente 19% superior ao grupo de controle. Esse serviço tem por 

finalidade melhorar a experiência do cliente na empresa ao não ter que, na época do 

vencimento da fatura, dispor de parte do seu tempo para efetuar esse pagamento, já 

que o débito é feito automaticamente na conta do cliente. Segundo dados da 

SundakySky, em outras empresas de telecomunicações nos EUA, a taxa máxima de 

subscrição de serviços propostos no vídeo é de 11%. 

A Figura 18 apresenta a taxa de subscrição ao serviço fatura digital consolidada 

entre os meses de março de 2015 e junho de 2015, comparando os clientes que 

receberam o vídeo e o grupo de controle. 
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Figura 18 – Taxa de subscrição à fatura digital. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

A taxa de subscrição à fatura digital dos clientes que assistiram ao vídeo foi 61% 

superior ao grupo de controle. A fatura digital, disponibilizada por e-mail, permite ao 

cliente visualizar sua fatura através do computador, Smartphone ou tablet, 

proporcionando uma boa experiência através de mais uma forma de 

autoatendimento e reduz custos de impressão e postagem da empresa. 

A Figura 19 apresenta a taxa de subscrição ao portal de autoatendimento da 

empresa, consolidada entre os meses de março de 2015 e maio de 2015, 

comparando os clientes que receberam o vídeo e o grupo de controle. 
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Figura 19 – Taxa de subscrição ao portal de autoatendimento. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

O portal de autoatendimento é um importante canal de comunicação com o cliente. 

Por meio dele, o cliente pode consultar seus dados cadastrais, histórico de utilização 

dos serviços, histórico de faturas, solicitar serviços, contratar novos serviços, entre 

outros. Enfim, é um portal onde o cliente tem à sua disposição diversas operações. A 

taxa de cadastro neste portal dos clientes que assistiram ao vídeo foi 27% superior 

ao grupo de controle. 

4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O primeiro objetivo deste estudo foi identificar os motivos para a implantação dos 

vídeos. Segundo o material coletado na pesquisa de campo, identificou-se que a 

utilização dos vídeos tinha 1 objetivo principal e 4 objetivos secundários. O objetivo 

principal do vídeo visava aumentar o número de ativação dos chips de telefone 

celular que eram enviados ao endereço informado pelo cliente, já que determinada 

parcela dos clientes não o ativavam, ficavam insatisfeitos e cancelavam o serviço. 

Como consequência da ativação dos chips, esperava-se redução do churn dos 

clientes, um dos objetivos secundários. Para que o cliente perceba o valor que o 

serviço traz, Gronröss (2003) argumenta que o processo de geração de valor ocorre 
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quando o cliente utiliza a solução ou o pacote adquirido. Ao não se ativar o chip, a 

percepção de valor recebido pode ser menor e gerar uma imagem negativa da 

empresa pelo cliente. O autor destaca que a geração de valor é bastante importante, 

visto que o marketing de relacionamento é um processo contínuo e que visa ser de 

longa duração. 

Os demais objetivos secundários com a utilização do vídeo eram, além da redução 

do churn, eram: 

• Aumento da subscrição do serviço de débito em conta corrente; 

• Aumento da subscrição do serviço de fatura digital; 

• Aumento do cadastro no portal de autoatendimento. 

Todos esses serviços eram ofertados como opção no final do vídeo e era 

disponibilizado um link para cada um dos serviços que direcionava o cliente ao portal 

para o cadastro correspondente. A oferta de serviços de comodidade para o cliente 

é uma estratégia no marketing de relacionamento de empresa de serviços.  

Como explica Gronröss (2003), uma empresa vende serviços acoplados para vender 

mais e diferenciar suas ofertas da concorrente. No caso dos serviços aqui 

comentados, não existe um valor adicional que o cliente deve pagar, pois sua 

subscrição reduz o custo de relacionamento com o cliente. Conforme afirma Strouse 

(2004), as organizações que buscam clientes, avaliam o autoatendimento como 

importante ferramenta para o relacionamento com o cliente 

Esses serviços foram concebidos pela própria necessidade dos clientes durante os 

anos. Berry (2002) comenta que as empresas, ao aprenderem com os clientes e 

entenderem suas características específicas, podem apresentar serviços capazes de 

solucionar a situação em questão.  Gronroos (2003) adiciona que as empresas não 

devem parar no tempo, principalmente em mercados concorridos como os de hoje, e 

investir para se adequar a novas formas de atendimento e abordagem, pois estas 

são cada vez mais percebidas pelo mercado consumidor. 

Esses serviços adicionais, porém, apenas foram possíveis com o avanço tecnológico 

nas telecomunicações e na internet. Lovelock e Wright (2003) avaliam que este 
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avanço gerou um impacto marcante na forma como os serviços são produzidos ou 

entregues. Um dos efeitos mais importantes deste impacto é que os clientes, cada 

vez mais, buscam atender a si mesmos, em lugar de demandar o atendimento de 

um funcionário. 

O segundo objetivo foi identificar os critérios utilizados pela Alfa, para definir o 

público alvo dos vídeos. Observou-se que o critério mais relevante para o envio dos 

vídeos foi o valor do cliente para a empresa. O Plano Mix foi idealizado para atingir 

um segmento de pessoas de alta renda e que, consequentemente, gera valor para a 

empresa. De acordo com Zeithaml e Bitner (2003) o valor do cliente é um cálculo 

que se refere à lucratividade de determinado cliente durante seu relacionamento 

com a empresa.  

O Plano Mix é um plano pós-pago. Geralmente o plano pós-pago retém o cliente por 

mais tempo que o cliente de plano pré-pago. Conforme explicado por Ang e Francis 

(2007), quanto mais longo o relacionamento com a empresa, mais valor ele agrega e 

menos custos ele gera. Quando o relacionamento com o cliente se torna mais longo, 

o volume comprado aumenta e a indicação para outros clientes também. 

Paralelamente, os custos de relacionamento reduzem, pois cliente e prestadora se 

conhecem, o custo de reposição cai, e clientes atuais possuem menor possibilidade 

de receber descontos que clientes novos. 

Depreende-se, portanto, que o resultado financeiro da empresa é diretamente 

afetado pelos clientes de alto valor e pelo tempo que eles se mantêm na empresa, 

conforme explicado por Rust, Zeithaml e Lemon (2001). Isso justifica o 

direcionamento da área de marketing da empresa Alfa, ao utilizar os vídeos 

personalizados como forma de contato com os clientes do Plano Mix. 

Em média, numa empresa de telecomunicações, clientes de plano pós-pago 

representam cerca de 30% total da carteira de clientes, conforme apresentado pelo 

site teleco.com.br, tornando-os bastante importantes e cobiçados pelas empresas. 

O terceiro objetivo foi identificar de que forma os vídeos foram planejados e 

implementados. Os vídeos foram planejados para apresentar as mensagens em uma 

sequência já previamente testada pela SundaySky em outras criações para outras 

empresas de telecomunicações na América do Norte. O vídeo é composto por 
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videolets que são cenas armazenadas na biblioteca de cenas da plataforma da 

SundaySky e são utilizadas na geração do vídeo. Estes fragmentos de cenas foram 

agrupados em seis partes principais e a duração total do vídeo é de 

aproximadamente 65 segundos. A primeira parte do vídeo contém uma mensagem 

de boas-vindas pessoal, na qual é apresentado e narrado o nome do cliente e o 

agradecimento por adquirir o Plano Mix da empresa Alfa. Essa primeira parte do 

vídeo tem o objetivo principal de engajar o cliente. Mowen e Minor (2003) concordam 

que, a partir da exposição, os sentidos do consumidor são acionados para iniciar o 

processamento da informação. Uma vez que o vídeo é personalizado para o cliente, 

gera-se maior atenção e sua capacidade cognitiva é direcionada ao processamento 

da informação (Mowen & Minor, 2003). Como a mensagem de boas-vindas é 

nominal ao cliente, tanto com o elemento visual, quanto com a narração, aumenta-se 

o engajamento ao vídeo. Mowen e Minor (2003) informam que a simpatia do 

consumidor aumenta quando a fonte se assemelha ao público receptor, diz coisas 

agradáveis e se comporta de maneira esperada. 

Os elementos visuais da marca Alfa, tais como padrões de cor, fontes das letras e 

logomarca, foram utilizados para implantação do vídeo. A gravação da voz de cada 

cena (videolet) foi realizada utilizando-se um script previamente definido para cada 

videolet, por uma empresa brasileira que já prestava serviços de narração e locução 

para a Alfa. Uma vez que todas as cenas foram concluídas e sequenciadas, o vídeo 

era disponibilizado para a área de marketing de segmentos da Alfa para testes. 

Nestes testes a Alfa avaliou se a marca estava sendo utilizada de forma correta, se a 

gravação estava adequada e se o vídeo final estava atrativo. Um ponto interessante 

é que a duração não era o fator principal da análise, mas sim a mensagem e o 

engajamento que ele apresentava. 

Durante o vídeo os consumidores são expostos a estímulos visuais, sonoros e 

textuais para apresentar um conteúdo. Mowen e Minor (2003) comentam que o 

último estágio da percepção é a compreensão, com a qual os consumidores 

organizam e interpretam as informações, baseadas em suas crenças e valores. 

Nesse estágio a informação deve ser absolutamente clara e inteligível, pois se ela 

não for claramente interpretada, a comunicação possui menor poder de persuasão. 
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Solomon et al (2006) acrescentam que o processamento da informação do 

consumidor é influenciado pelo nível de envolvimento do cliente. O nível de 

envolvimento é a relevância percebida pelo consumidor, baseado em seus 

interesses e necessidades, e pode variar no mesmo indívíduo em distintos 

momentos. Quando o cliente assina o Plano Mix, o seu nível de envolvimento com a 

comunicação da empresa Alfa tende a ser maior do que se não tivesse assinado.  

O quarto objetivo foi identificar de que forma a Alfa avalia o desempenho dos vídeos.  

Na empresa Alfa existe uma gerência exclusiva para tratamento de informações de 

marketing, cuja sigla é DBM e que significa Database Marketing. Essa gerência é 

responsável por coletar importantes informações de marketing, armazenadas nos 

sistemas da empresa, e efetuar análises pormenorizadas para identificar 

comportamentos assim como tendências ou motivos de churn da companhia.  

A fim de monitorar o desempenho do vídeo, a empresa Alfa definiu indicadores 

específicos para ação. Também foram criados dois grupos. O grupo de clientes que 

recebeu o vídeo e o grupo de clientes que não o recebeu. Durante o projeto piloto a 

empresa Alfa monitorou, por meio das informações contidas em seu banco de dados 

de marketing de clientes, os indicadores destes dois grupos. Zeithaml e Bitner (2003) 

explicam que a utilização de banco de dados é a ferramenta apropriada para a 

segmentação dos clientes. Essa afirmação é suportada por Grönroos (2003) ao 

esclarecer que o banco de dados armazena importantes informações dos clientes 

que podem ser utilizadas em ações futuras. Ao final do projeto piloto foram gerados 

relatórios comparando cada indicador previamente identificado com os grupos 

monitorados. Tais relatórios foram extraídos do banco de dados de marketing ou 

DBM, e foram utilizadas técnicas de data mining para esta análise. O data mining 

possibilita o uso de dados lucrativos e a descoberta consistente de informações dos 

clientes (Ngai, Xiu, & Chau, 2009).  

Para os indicadores mapeados abaixo era esperado que o percentual do grupo que 

recebeu o vídeo fosse maior que o percentual do grupo de controle: 

• Taxa de abertura do e-mail; 

• Taxa de ativação do chip; 
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• Taxa de contato na central de atendimento; 

• Taxa de subscrição ao serviço de débito em conta corrente; 

• Taxa de subscrição ao serviço de fatura digital; 

• Taxa de cadastro ao portal de autoatendimento. 

Para a taxa de churn era esperado que o percentual do grupo que recebeu o vídeo 

fosse menor que o percentual do grupo de controle: 

Foram avaliadas, também, informações importantes sobre o engajamento do cliente 

em relação ao vídeo enviado. Para tanto analisou-se a taxa de abertura dos vídeos 

frente a quantidade de e-mails abertos pelos clientes. Essa análise testa a 

susceptibilidade do cliente clicar em um link de um e-mail enviado pela empresa. 

Avaliou-se também a taxa de abertura dos e-mails e de visualização do vídeo 

quando o título do e-mail que continha o link foi alterado. Esta abordagem teve como 

objetivo identificar o tipo de título que deve ser enviado de forma a melhorar a taxa 

de abertura do e-mail e visualização dos vídeos. 

Outro importante indicador analisado foi o tempo que o cliente permanecia assistindo 

ao vídeo que teve, por finalidade, entender se o cliente assiste ao vídeo até o fim ou, 

caso negativo, em qual parte do vídeo deixa de assistir. Ao monitorar esse 

comportamento, a área de criação da empresa teria insumos para alterar o vídeo 

naquela parte, de forma a torna-lo mais atrativo ao cliente e aumentar seu 

engajamento. 

O quinto e último objetivo foi identificar os resultados obtidos durante o projeto piloto. 

Analisando os documentos da empresa Alfa, identificou-se que os resultados do 

projeto piloto foram satisfatórios, dado que o grupo que recebeu o vídeo apresentou 

resultados melhores que o grupo de controle. Na primeira análise efetuada pela 

empresa Alfa, identificou-se que a taxa de abertura dos e-mails do grupo que 

recebeu o vídeo foi de 33% frente aos 15% do grupo de controle. Ao se trazer um 

componente novo na mensagem do e-mail, que era o vídeo, uma maior quantidade 

de clientes se tornou interessada em visualizá-lo. 
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A segunda análise feita testou a atração do cliente quando o título do e-mail foi 

trocado. A troca de título teve por finalidade aumentar o engajamento do cliente, 

ampliar a taxa de e-mails abertos e, portanto, de vídeos visualizados. O título de e-

mail enviado nos primeiros meses continha o texto “Confira no seu vídeo 

personalizado como ativar seu chip Alfa” e a taxa de visualização foi de 25%. Nos 

últimos e-mails o título foi alterado para o texto “Comunicado importante sobre seu 

chip Alfa” e a taxa de visualização aumentou aproximadamente 40%.  

Conforme informado por Mowen e Minor (2003), no processamento da informação, 

uma das etapas é a percepção do consumidor que é composta por três estágios. A 

primeira etapa desse estágio é a exposição. No caso específico do vídeo 

personalizado a exposição ocorreu através do e-mail enviado pela Alfa. O segundo 

estágio é o da atenção. Ao se alterar o título do e-mail, agregando um apelo de 

importância em sua leitura, o consumidor prestou mais atenção a sua mensagem e 

decidiu buscar mais informações sobre o conteúdo da mensagem clicando no link do 

vídeo.  

Assim, para o grupo de consumidores que recebeu o vídeo, o título do e-mail 

influenciou a sua taxa de abertura. 

A terceira análise efetuada mapeou a quantidade de visualizações por sistema 

operacional. O objetivo dessa análise foi identificar o percentual de clientes que 

assitem ao vídeo por seu dispositivo móvel, seja telefone celular ou tablet, ou por 

seu computador. Identificou-se que 39% dos clientes que assistiram ao vídeo o 

fizeram através dos dispositivos móveis, mostrando a importância das mensagens 

serem configuradas para serem apresentadas nesses dispositivos. 

A quarta análise comparou a taxa de churn do grupo que recebeu o vídeo com o 

grupo de controle. A taxa de churn dos clientes que assistiram ao vídeo foi de 0,2% 

enquanto que a taxa de churn do grupo de controle foi de 1,1%.  

Galvão e Gonzales (2013) destacam que o churn, como indicador de desempenho, 

afeta a empresa como um todo. Strouse (2004) acrescenta que a perda de clientes 

para a concorrência custa caro, já que a empresa deve envidar esforços e recursos 

para adquirir outro cliente apenas para manter a sua base de clientes. 
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Dado que o churn é algo indesejável o gerenciamento do churn é uma importante 

ferramenta, para avaliar as ações de marketing de relacionamento, pois aponta os 

pontos críticos que fazem o cliente abandonar a empresa (Galvão & Gonzales, 

2011).  

Grönroos (2003) pondera que para que o relacionamento entre cliente e empresa 

dure, é necessário que os clientes criem valor através da percepção de qualidade, 

tanto no atendimento como na qualidade dos serviços. E como uma forma de avaliar 

as ações de marketing de relacionamento o gerenciamento do churn é importante ao 

destacar os pontos de falha que influenciam a decisão do cliente de encerrar o 

relacionamento com a companhia (Galvão & Gonzales, 2011).  Esses autores 

destacam que as empresas de serviços recebem reclamações dos clientes, mesmo 

com todos os esforços das empresas para prestarem um bom serviço. 

Prestadores de serviços com elevado número de clientes, como é o caso da Alfa, 

necessitam de ferramentas de data mining e CRM para identificar os 

comportamentos dos clientes indicativos de deserção, de forma a atuar 

preventivamente e mantê-lo na empresa (Strouse, 2004). 

A utilização dessas ferramentas suporta estratégias para construir relações 

lucrativas e de longo prazo com os clientes (Ling & Yen, 2001;Coltman, Devinney, & 

Midgley, 2011). Distintas formas de análise de dados e modelos para análise, 

conforme Ngai, Xiu e Chau (2009) podem ser aplicadas. Uma das mais importantes 

para o gerenciamento do churn é a classificação, que consiste na criação de 

modelos para prever o comportamento do cliente e o clustering, que consiste na 

manipulação heterogênea em grupos homogêneos.  

A redução de 81% na taxa do churn demonstra que a aceitação e compreensão do 

vídeo personalizado pelos consumidores foram bastante positivas, e se mostram 

como uma importante forma de contato com o cliente. 

A quinta análise efetuada comparou o percentual de ativação de chips durante o 

piloto entre os dois grupos, e constatou-se que o grupo que recebeu o vídeo gerou 

taxa de ativação de chip 29% superior ao outro grupo. E a sexta análise identificou o 

percentual de subscrição dos três serviços ofertados no vídeo: subscrição do débito 

em conta corrente, subscrição ao serviço de fatura digital e cadastro no portal de 
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autoatendimento. O grupo que recebeu o vídeo gerou taxas de subscrição 19%, 

61% e 27% superiores ao outro grupo, respectivamente. Insta destacar que o cliente 

deve entender os benefícios propostos pelo plano, assim como os serviços nele 

ofertados e como utilizá-los. Para tanto a comunicação deve ser adequada e, 

conforme explica Grönroos (2003) a empresa deve trabalhar em uma forma de 

comunicação que atinja o seu público alvo e surpreenda o cliente. 

É importante ressaltar que nesse momento da discussão dos resultados, depreende-

se que os clientes já tenham aberto o e-mail e já tenham visto o conteúdo do vídeo 

dado que as orientações para ativação do chip estão localizadas na medade do 

vídeo e as sugestões para subscrição dos serviços estão em seu final. Assim os 

clientes passaram do estágio da exposição e se encontram no estágio da atenção. 

Solomon et al (2006) afirmam que esse estágio é definido pelo nível em que os 

consumidores focam em determinados estímulos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação teve como objetivo geral analisar como a utilização dos vídeos 

personalizados influencia os indicadores de performance do marketing de 

relacionamento da empresa Alfa Telecomunicações. 

Por meio da entrevista com a gerente de marketing da empresa Alfa o primeiro 

objetivo específico deste trabalho foi concluído com sucesso. Foi possível identificar 

que o público alvo receptor do vídeo personalizado são pessoas situadas nas 

classes sociais A e B, na faixa etária entre 30 e 45 anos e que estão dispostas a 

investir um pouco mais em serviços. Este público é mais propenso a aceitar 

inovações e formas de comunicação virtual dada à sua familiaridade com tecnologia 

e smartphones. 

Na análise documental, feita por meio dos relatórios disponibilizados pela empresa 

Alfa, os cinco objetivos específicos finais deste trabalho também foram atingidos 

com êxito, e os resultados foram positivos para a utilização do vídeo. Foi possível 

concluir que o objetivo principal da empresa Alfa, que era a melhoria na taxa de 

ativação do chip de telefone celular, foi atingido, assim como melhoria na ativação 

dos serviços oferecidos no final do vídeo. Houve também redução da taxa de churn 

dos clientes que o receberam. 

Foi percebido, portanto, que a utilização do vídeo para a personalização do contato 

com o cliente, mas de forma virtual, foi bem aceito por seu público receptor. 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERENCIAIS 

Como contribuição gerencial deste trabalho, foi possível detectar que os clientes de 

empresas prestadoras de serviços de massa carecem de uma forma de 

comunicação personalizada. A utilização dos vídeos se mostrou uma ferramenta 

importante para a correta transmissão da mensagem da empresa para o cliente. 

Embora satisfatório, o percentual de clientes que assistiu ao vídeo poderia ser maior. 

Os clientes, em geral, recebem diariamente uma elevada quantidade de e-mails de 

várias empresas contendo promoções, avisos, vírus, spam, entre outros. Assim 

existe a possibilidade de o e-mail da empresa Alfa não ser aberto por se misturar a 

tantos outros, ou pelo cliente imaginar que o link seja algum vírus. Como sugestão 
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para aumentar a taxa de visualização do vídeo, recomenda-se, no ato da compra do 

Plano Mix, que o cliente seja informado de que receberá, por e-mail, um vídeo 

personalizado com informações importantes sobre o plano. Sugere-se também que 

caso o cliente visualize o vídeo pela banda larga fixa ou móvel da empresa Alfa, o 

consumo de dados não seja abatido da franquia contratada pelo cliente.  

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Esta pesquisa foi realizada em uma empresa de telecomunicações que presta 

serviços de telefonia fixa, telefonia móvel, internet banda larga e TV por assinatura. 

O público receptor do vídeo objeto desta pesquisa foram clientes de classe A e B e 

faixa etária de 30 a 45 anos que possui maior familiaridade com tecnologia e é mais 

receptivo à inovação. Desta forma não é possível generalizar o resultado deste 

trabalho para outras classes sociais, outros tipos de serviços e outra faixa etária. 

5.3 SUGESTÃO PARA PESQUISAS FUTURAS 

Diante dos resultados encontrados neste trabalho, sugere-se que novas pesquisas 

sejam feitas e conclui-se que este estudo pode suportar trabalhos similares com 

outros grupos sociais, como classe C e D.  

Ainda nessa linha, sugere-se fazer uma pesquisa de campo com o cliente que 

recebeu o vídeo personalizado, de forma a entender as percepções ao receber o e-

mail e ao visualizar o vídeo. Os resultados desta pesquisa podem trazer achados 

interessantes que permitirão à empresa que utiliza esse método melhorar a taxa de 

abertura do vídeo e melhorar seu conteúdo. 
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6. APÊNCIDES E ANEXOS 

Anexo A – Questionário para identificar público alvo receptor do vídeo 

 

Pergunta 1: Foi utilizado algum critério demográfico, tal como faixa de idade, 

rendimento, sexo, etc. para selecionar os clientes que receberam o vídeo? 

Pergunta 2: O que é o Plano Mix? 

Pergunta 3: Qual o público alvo do Plano Mix 

Pergunta 4: Foi utilizado o critério de valor do cliente para escolha do público alvo do 

vídeo? 

 

 
 
 
 
 


