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RESUMO 

 

 
 
A visão deste trabalho está fundamentada na premência de outros trabalhos e 
estudos, desenvolvidos em marketing de relacionamento, trazendo como objetivo 
principal identificar as possíveis condicionantes para o desenvolvimento ou não do 
marketing de relacionamento nas indústrias de bens de consumo de massa. Para 
tanto, apresentar uma revisão literária sobre a temática e analisar como as 
empresas utilizam o marketing de relacionamento como estratégia, são destaques 
fundamentais dessa dissertação. Especialmente, dentro do modelo de marketing de 
relacionamento de Gummesson, também conhecido por 30 R’s. Os elementos de 
desempenho e estratégias propostos estão fundamentados em experiências obtidas 
através da coleta de dados realizada na pesquisa de campo realizada na Unidade 
de Análise AMBEV, maior indústria privada de bens de consumo do Brasil, situada 
em São Paulo, que contou com o apoio da ABIR – Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas. A metodologia está 
configurada por meio das recomendações de Robert Yin, trabalhando com um 
estudo de caso único, contudo, utilizando múltiplas fontes de evidência como 
observação da pesquisadora, entrevistas, materiais institucionais, assim como 
pesquisas em internet. Baseada na convergência de diferentes perspectivas 
teóricas, o enfoque dado por essa lógica não é mais nos recursos tangíveis, no valor 
inserido ou nas transações, mas nos recursos intangíveis, como as habilidades, as 
informações e conhecimentos, a co-criação de valor entre a organização e o cliente 
e, especialmente, os relacionamentos. Verificou-se que os relacionamentos 
despontam como importante componente do desempenho organizacional, sendo 
este primordial para entender as premissas de um relacionamento, como por 
exemplo, a confiança e o comprometimento entre as partes; os antecedentes do 
relacionamento, como por exemplo, alguns tipos custos de mudança; e, 
principalmente, os consequentes do relacionamento (ex.: lealdade). É extremamente 
complexo e dificultoso trabalhar o marketing de relacionamento em uma indústria de 
consumo de massa. No entanto, as mídias sociais despontam como instrumento de 
aproximação ao público e, com isso, trabalhar a tentativa de dar concretude ao 
marketing de relacionamento. 
 
 
Palavras-Chave: Consumo de Massa. Marketing de Relacionamento. Mídias 
Sociais. 
 
 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The vision of this work is based on the urgency of other work and study, developed 
relationship marketing, bringing the main objective to identify possible constraints to 
the development or not of relationship marketing in consumer goods industries of 
mass. To do so, present a literature review on the subject and analyze how 
companies use relationship marketing as a strategy, are key highlights of this 
dissertation. Especially within the model of relationship marketing Gummesson, also 
known as 30 Rs. The elements of performance and proposed strategies are based 
on experiences gained through the data collection performed on field research 
conducted in the Unit of Analysis AmBev, the largest private consumer goods in 
Brazil, located in Sao Paulo, which had the support of ABIR - Brazilian Association of 
Soft Drinks and Soft Drinks. The methodology is set by the recommendations of 
Robert Yin, working with a single case study, however, using multiple sources of 
evidence as the researcher's observation, interviews, institutional materials, as well 
as research on the internet. Based on the convergence of different theoretical 
perspectives, the approach taken by this logic is no longer in tangible assets, the 
value entered or transactions, but on intangible assets such as skills, information and 
knowledge co-creation of value between them and the client organization and 
especially relationships. It was found that relationships are emerging as an important 
component of organizational performance, which is central to understanding the 
assumptions of a relationship, such as trust and commitment between the parties, 
the background of the relationship, such as some types of costs change, and, 
especially, the resulting relationship (eg loyalty). It is extremely complicated and 
difficult working relationship marketing in an industry of mass consumption. However, 
social media is emerging as an instrument approach to the public and, therefore, 
work try to give concreteness to relationship marketing. 
 
 
 
 
Keywords: Mass Consumption. Relationship Marketing. Social Media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o objetivo real do marketing é ganhar mercado, não apenas 

fazer ou vender produtos, mas uma prática mais inteligente que busca definir qual é 

o seu mercado, significa estar pensando na empresa, no produto, na tecnologia de 

forma diferenciada, começando pela identificação de onde está sua diferenciação de 

liderança, porque, na visão de Gordon (1999), liderar é ganhar. 

A emergência das empresas se posicionarem em mercados cada vez mais 

competitivos por meio de lançamento de novos produtos tem colaborado para que a 

busca de informações de mercado ocorra de forma mais intensa. A busca de 

informações e a disseminação da inteligência de mercado têm motivado muitas 

empresas a elaborarem estratégias de orientação para o mercado em busca de um 

maior desempenho ou vantagens competitivas (KUMAR e PETERSEN, 2005). 

A orientação para o mercado apresenta como pilares: a geração de 

informações sobre as necessidades atuais e futuras dos consumidores; 

disseminação dessas informações; e comprometimento da organização com os 

consumidores. 

Trabalhar um mercado pode se tornar uma força dominante e, uma vez 

consolidado, ocasionar um aprofundamento nas relações com os consumidores e 

também fornecedores. Às vezes, deter um mercado não é uma tarefa tão simples, e 

pode significar ampliá-lo, ou até mesmo, diminuí-lo. 

Alguns dos principais desafios enfrentados pelo marketing tradicional incluem, 

além das questões apontadas anteriormente, também questões como as associadas 

ao encurtamento do horizonte temporal dos negócios às mudanças nas abordagens 

de segmentação de mercado, ao planejamento das preferências individuais, à 

redução no quadro cronológico para pesquisas de mercados e de clientes, à 

comunicação, ao atendimento, dentre outras questões. 

Vargo e Lusch (2004) acreditavam que os valores de marcas seriam os bens 

mais importantes de uma organização, agora passam a ser questionáveis, pois há 

um redimensionamento para os relacionamentos. 

Os relacionamentos precisam ser formalmente entendidos e as necessidades 

do processo devem ser administradas de forma tal que fornecedores e clientes 

obtenham vantagens mútuas. Gordon (1999) também pontua que o marketing de 
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relacionamento pode ser uma abordagem apropriada para os profissionais de 

marketing recuperarem a posição como condutores estratégicos na empresa. 

Mas, para isto, faz-se necessário entender o marketing de relacionamento, 

bem como suas estratégias e indicadores de desempenho utilizados para avaliar a 

prática desta atividade. 

É possível destacar que o marketing de relacionamento, tema central desta 

dissertação, pode ser visto como uma extensão do marketing tradicional, onde 

Gordon (1999) ressalta que o marketing de relacionamentos deriva dos princípios do 

marketing tradicional, ainda que sejam bem diferentes. 

O marketing de relacionamento vai além da identificação e satisfação de 

necessidades dos clientes e se desenvolve a partir disto com dimensões que 

diferem materialmente das definições históricas de marketing. 

Tomadas de forma conjunta, estas dimensões têm o potencial de transformar 

a visão da empresa sobre o marketing que é praticado, desde o trabalho efetuado, 

passando por produtos que fabrica até a estrutura com que são alcançados seus 

objetivos. 

Há empresas que estão trabalhando o marketing de relacionamento, tais 

como, a Pepsi, a cervejaria Petrópolis, a Coca-Cola e a própria AMBEV. Tais 

empresas estão adotando estratégias e não conseguem se sobressair no 

competitivo mercado de consumo; e outras, que estão obtendo vantagens 

significativas como as indústrias de bebidas, mesmo com uma economia recessiva. 

Reconhecidos pesquisadores e defensores do marketing como Gummesson 

(1998), Grönroos (1994), Payne (1997) e Christopher (2000) analisam suas 

pesquisas no marketing de relacionamento defendendo a ideia de uma reformulação 

do marketing tradicional, exigindo uma adaptação de práticas anteriores.  

Então cabe levantar algumas considerações que concernem ao ambiente de 

negócios, às empresas, às estratégias, e também às políticas de marketing 

adotadas pelas mesmas. 

É dentro deste contexto que se tornou possível formular os questionamentos 

que norteiam o problema de pesquisa desta dissertação, assim traduzido: 

a) O marketing de relacionamento pode ser uma das alternativas para o 

reposicionamento ou melhoria competitiva no ambiente de negócios? 

b) O marketing de relacionamento foca a relação com clientes individuais? 

Como fica esse enfoque nas indústrias de bens de consumo de massa?  
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c) Como as empresas estão avaliando / mensurando essas estratégias? 

 

 

 

1.1 Objetivos 

 

Geral:  

Identificar as possíveis condicionantes para a adoção do marketing de 

relacionamento nas indústrias de bens de consumo de massa. 

 

 

Específicos: 

a) Apresentar uma revisão de literatura sobre marketing de 

relacionamento de consumo de massa e redes sociais. 

b) Analisar como as empresas estão utilizando a internet como estratégia 

de marketing de relacionamento. 

c) Verificar a relação da prática do marketing de relacionamento como 

enfoque estratégico; 

d) Levantar elementos fundamentais necessários, para a avaliação de 

desempenho que possam ser utilizados nas práticas do marketing de 

relacionamento; 

e) Propor um conjunto de elementos estratégicos sistematizados em uma 

abordagem metodológica como subsídio para a formulação de 

indicadores de desempenho. 

 

 

1.2 Justificativa 

 

O presente estudo justifica-se pela relevância do tema para as organizações, 

por ser um assunto relativamente novo e carente de pesquisas realizadas. A 

primeira definição de marketing de relacionamento se deu no ano de 1983 por 

Leonard Berry, e também se fundamenta pela característica do gerenciamento de 

estratégias de marketing, que é bastante complexo. Esta complexidade aumenta 
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significativamente quando o enfoque do negócio passa a ser o relacionamento com 

clientes. 

Segundo Gordon (1999), há dez principais mudanças na estratégia e no 

enfoque dos negócios das empresas durante a próxima década, com uma 

perspectiva positiva para o marketing de relacionamento. 

Dentre elas destacam-se: o cliente como o bem mais durável da empresa; o 

enfoque nos clientes individuais; o valor vitalício de clientes prioritários; alinhamento 

lucrativo com clientes existentes preferenciais; desenvolvimento de novos valores 

com clientes desejáveis; personalização e customização em massa; cadeia de 

relacionamentos; concorrência; investimento no conhecimento e na percepção dos 

clientes; oferta de produtos diferenciados. 

Com a alteração dos padrões de gastos dos consumidores e exigências cada 

vez maiores, houve uma modificação na mentalidade dos consumidores deixando-os 

mais criteriosos. 

Segundo McKenna (1992), os novos consumidores não conhecem as antigas 

regras ou as antigas formas de fazer negócios, se importam com a disposição da 

empresa em adaptar seus produtos e serviços às suas necessidades. Isso 

representa, na visão do autor, a evolução do marketing para uma empresa 

direcionada ao mercado, com planos e estratégias estabelecidas. 

O planejamento estratégico de mercado não pode ser visto apenas como um 

processo de atingir metas organizacionais, mas também na construção de 

relacionamentos em longo prazo com os clientes, e não somente com clientes finais, 

mas com todos os envolvidos ao longo do processo. 

Ainda na visão de McKenna (1992), o objetivo real do marketing é ganhar 

mercado, não apenas fazer ou vender produtos, mas um marketing mais inteligente 

que busca definir qual é o seu mercado; significa estar pensando na empresa, no 

produto, na tecnologia de forma diferenciada, começando pela identificação de onde 

está sua diferenciação de liderança. 

O futuro requer um vínculo mais estreito com necessidades individualizadas, 

à medida que cada um desejar se envolver com a empresa exige-se que o 

profissional de marketing ajude a organização a estar preparada para esta nova 

tendência do mercado. 

Principalmente no que diz respeito à bibliografia nacional ou internacional 

recente, uma vez que a maioria dos artigos e trabalhos científicos encontrados na 
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área reporta-se ao enfoque tecnológico e não estratégico. Também não há uma 

reunião das informações existentes, em um único documento. Tendo, assim, 

significativa representatividade acadêmica. 

A indústria brasileira de bens de consumo de massa apresentou um 

crescimento médio deflacionado composto de 10,9% nos últimos 11 anos, tendo 

passado de um faturamento “Ex Factory”, líquido de impostos sobre vendas de R$ 

4,9 bilhões em 1996 para R$ 17,5 bilhões em 2009, com perspectivas de 

crescimentos ainda maiores para os próximos anos. 

Hooley et al. (2000) destacam que para os setores de consumo de massa, os 

dias de crescimento rápido são definitivamente coisas do passado. Nos setores em 

que ainda é possível observar grandes taxas de crescimento, a concorrência 

provavelmente se tornará mais acirrada e de caráter internacional. 

Já não é suficiente que as empresas adotem uma “orientação de marketing”. 

Isso já é uma pressuposição básica. A chave para o sucesso estará na 

implementação do conceito de marketing através de estratégias de posicionamento 

definidas com clareza e na adaptação do marketing de relacionamento sempre 

empregado em empresas de serviços para indústrias voltadas para o consumo de 

massa. 

O crescimento do setor de produção de produtos em massa e a evolução do 

mesmo têm trazido benefícios diversos, não somente para as indústrias em si, mas 

para a economia como um todo por isso alguns fatores merecem destaque. 

Fatores como o aumento do poder de compra da população de baixa renda; a 

utilização de tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, 

favorecendo os preços praticados pelo setor, que têm aumentos menores do que os 

índices de preços da economia em geral; lançamentos constantes de novos 

produtos atendendo cada vez mais às necessidades do mercado e as exigências 

dos consumidores; aumento da expectativa de vida, o que traz a procura por 

bebidas, considerada alimento supérfluos, ocasionando um impulso na compra por 

produtos relacionados à alimentação, fomentando ainda mais a indústria do setor. 

Estima-se que cerca de 15,5 bilhões de litros de bebidas não-alcoólicas foram 

consumidas pelos brasileiros em 2005. Dentre elas, os refrigerantes, com 12,4 

bilhões de litros, foram os produtos mais consumidos de norte a sul do Brasil, 

conforme dados da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes. 
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O Brasil, em 2005, foi o terceiro maior produtor de refrigerantes do mundo 

(12,4 bilhões de litros), depois dos Estados Unidos (57 bilhões) e do México (12,7 

bilhões). Cerca de um milhão de pontos-de-venda distribuem esses produtos, nas 

mais remotas localidades do território brasileiro, assegurando sessenta mil 

empregos diretos, nas empresas produtoras, com suas 700 fábricas, e cerca de 

quinhentos mil empregos indiretos na agricultura, nos fabricantes de equipamentos, 

embalagens, tampas, rótulos, gás carbônico e outros participantes da cadeia de 

valor. 

A demanda anual de matérias primas e insumos gira em torno de 3,5 bilhões 

de reais e esta indústria é a maior consumidora de açúcar industrializado, de sucos 

de frutas e extrato de guaraná do país. Anualmente, as empresas compram 1,2 

milhões de toneladas de açúcar, 120 mil toneladas de suco de laranja, 12 mil 

toneladas de suco de uva, 9 mil toneladas de suco de limão e 6 mil toneladas de 

sementes de guaraná. 

De acordo com dados Nielsen de julho/06, o maior fabricante é a Coca-Cola 

com cerca de 54,3% do mercado tendo como principais concorrentes a AMBEV com 

cerca de 17,3% do mercado, a Schincariol com 2,8% e inúmeras empresas 

regionais, cuja participação conjunta no mercado cresceu de 18% em 1996 para 

25,6% em 2005. Os consumidores brasileiros estão concentrados nas classes A e B 

(63%), respondendo as classes C,D e E por 37% do consumo. 

 

 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

No tópico FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA será apontada a apresentação 

sistematizada de alguns assuntos que permearam o estudo em questão, servindo de 

embasamento conceitual e teórico para a elaboração das inferências necessárias a 

um estudo científico. Serão apresentados aspectos das alterações no ambiente de 

negócios decorrentes de uma competitividade mais acirrada. Fruto desta competição 

surge a necessidade de estratégias e práticas que levem ao melhor 

acompanhamento de mercado com foco no desempenho das relações com os 

clientes, temas que neste capítulo serão apresentados. 
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Na METODOLOGIA, o capítulo objetivará apresentar os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados no decorrer deste estudo. Para elucidar o 

conhecimento sobre o problema da pesquisa, foram apresentadas suas implicações, 

dificuldades e métodos empregados para o desenvolvimento do estudo. 

O tópico RESULTADOS E DISCUSSÕES focará o tema do marketing de 

relacionamento no mercado de refrigerantes, onde estarão apresentados os 

resultados da pesquisa realizada com os gestores da AMBEV. 

Por fim, nas CONSIDERAÇÕES FINAIS o capítulo mostrará as conclusões e 

recomendações deste estudo. Apresenta a concatenação dos objetivos ora 

estabelecidos, as contribuições para as academia e empresas, bem como sugestões 

para a realização de trabalhos futuros. Afora isso, neste capítulo investiga-se o uso 

das redes sociais como ferramenta do marketing de relacionamento no setor de 

consumo de massa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Marketing de Relacionamento 

 

Marketing de relacionamento tem recebido crescente atenção no meio 

acadêmico. Um claro sinal da importância do tema nesse meio é o lançamento, em 

2002, do Journal of Relationship Marketing. 

A expressão marketing de relacionamento surgiu em 1983 com Leonard L. 

Berry (GRÖNROOS, 2004, p.99; PETROF, 1997, p.26), no artigo com o título 

“Relationship Marketing” em uma conferência de marketing de serviços da American 

Marketing Association (AMA) e, simultaneamente, Jackson a utilizou em seu estudo 

business-to-business e alguns anos depois na publicação de um livro chamado 

“Winning and Keeping Industrial Customers”, em 1985. (GUMMESSON, 2005, p. 

278). 

Grönroos (2004), no entanto, afirma que mesmo antes de Berry (1983) e 

Jackson (1985), a ideia de um relacionamento cuidando das interações com os 

consumidores é tão velha quanto a historia dos negócios ou do comércio. Mesmo 

Berry (1995) chama o Marketing de Relacionamento de um “conceito novo-velho”, 

pois a ideia de um negocio ganhando a preferência e a lealdade dos clientes 

satisfazendo seus desejos e necessidades, não era desconhecida para os 

mercadores antigos.  

 

Embora a Era do Cliente seja um conceito surgido nos anos 1990, o conceito 

de foco no cliente já estava presente no marketing de serviços que lançou bases 

conceituais para o marketing de relacionamento. 

De acordo com Vivan (2005), na década de 1980 os pesquisadores europeus, 

Leonard Berry, que apresentou pela primeira vez o termo Marketing de 

Relacionamento, como dito em parágrafos anteriores, juntamente com Christian 

Grönroos e Evert Gummesson, ofereceram as bases aos estudos e a difusão do 

tema a partir de seus estudos sobre o marketing de serviços 

Grönroos (2000) estabelece que o marketing de relacionamento é: “... o 

processo de identificar e estabelecer, manter, aumentar e, quando necessário, 
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terminar relacionamentos com consumidores e outras partes interessadas, com 

determinado lucro, [é essencial] que os objetivos das partes [envolvidas] sejam 

atingidos, sendo que isso é feito através do mútuo estabelecimento e cumprimento 

de promessas”. Essa definição, baseada nos processo de marketing, amplia o 

escopo para os demais atores da organização e enfatiza o cumprimento de objetivos 

por ambas as partes envolvidas no relacionamento. 

Para Parvatiyar e Sheth (2000), marketing de relacionamento é “o processo 

contínuo de se engajar em atividades e programas cooperativos e colaborativos com 

consumidores finais e imediatos para criar ou aumentar o valor econômico mútuo a 

um custo reduzido”. A definição em questão coloca seu foco no valor criado aos 

participantes do relacionamento que devem ser caracterizados pela cooperação e 

colaboração. 

Por sua vez, Morgan e Hunt (1994) conceituaram o marketing de 

relacionamento como: “... todas as atividades de marketing direcionadas ao 

estabelecimento, desenvolvimento e manutenção de relacionamentos de sucesso”. 

É uma definição mais ampla que as estudadas, mas ao mesmo tempo vaga, na 

medida em que não detalha o que seriam relacionamentos de sucesso. 

Para Gummesson (2005), o marketing de relacionamento está baseado em 

três premissas: o relacionamento, a rede e a interação. Nesse compasso, marketing 

de relacionamento não faria referência apenas à relação com clientes, mas a um 

sistema dinâmico, que envolve diversos aspectos interligados, cujas características 

são os efeitos de longo prazo e a geração de benefícios para todas as partes 

envolvidas. Em outras palavras, Gummesson (2005) caracteriza os relacionamentos 

presentes no marketing de relacionamento como do tipo ganha-ganha, de longo 

prazo e que prevê a criação de valor em conjunto. Novamente, há o enfoque na 

criação de valor entre os participantes do relacionamento, porém através de uma 

relação específica: a ganha-ganha. 

Segundo Bicalho (2002) na década de 1990 os serviços se tornaram a melhor 

ferramenta e base competitiva por diferenciação nas indústrias. Para Aijo (1996) 

este foi o momento em que as empresas começavam a perceber a necessidade de 

uma maior proximidade ao cliente. 

A partir de então, diversos autores direcionaram seus trabalhos para o 

relacionamento, indicando o surgimento de um novo enfoque: Berry e 

Parassunaman (1992) apontam o desenvolvimento e manutenção das relações com 
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os clientes como uma nova ênfase pela qual o Marketing deve se orientar; Parvatyar 

e Sheth (2002) focam a satisfação do cliente e a gestão de relacionamentos como 

prioridade para as empresas; McKenna (1992) e Dantas (2006) observam que as 

empresas devem compreender profundamente os dois agentes mais importantes 

para o sucesso de uma estratégia empresarial: o cliente e o ambiente competitivo. 

Dantas (2006) admite que o diferencial competitivo do marketing de 

relacionamento é sua capacidade de conhecer o perfil de seu cliente e agir na 

direção da satisfação de seus desejos e necessidades, compreendendo suas 

motivações de compra e seus padrões de comportamento durante e depois da 

venda efetuada. 

Apesar desse entendimento, autores como Kandampully e Duddy (1999), 

Parvatiyar (2002) e Kale e Shirivastava (2001) afirmam que os fundamentos 

conceituais do Marketing de Relacionamento ainda não estão firmemente 

desenvolvidos, e no entendimento de Rao e Perry (2002) pouco se caminhou na 

direção de uma definição consensual sobre o Marketing de Relacionamento. 

Algumas das concepções ligadas ao marketing de relacionamento podem ser 

verificadas no Quadro 1: 

 

 

 

 

 

Autores e Ano Definição 

Berry (1983) "O marketing de relacionamento está atraindo, mantendo e - em 
organizações de vários serviços - melhorando os relacionamentos 
com os clientes." 

Jackson (1985) "O marketing de relacionamento é o marketing para ganhar, 
construir e manter relacionamentos fortes e duradouros com 
clientes industriais." 

McKenna (1992) "O marketing de relacionamento significa uma forma de integrar o 
cliente à empresa, criando e sustentando o relacionamento entre 
os clientes e a empresa."  
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Morgan e Hunt (1994) "O marketing de relacionamento se refere a todas as atividades de 
marketing dirigidas a estabelecer, desenvolver e manter trocas 
relacionais bem sucedidas." 

Gordon (1999) 

“Marketing de relacionamento é o processo contínuo de 
identificação e criação de valores e compartilhamento de seus 
benefícios com clientes individuais, durante todo o tempo de 
vigência da parceria.” 

Parvatiyar e Sheth 
(2000) 

"Marketing de relacionamento é um processo em curso de engajar 
prospects e clientes em atividades e programas colaborativos e 
cooperativos com o propósito de criar e melhorar o valor 
econômico mútuo, a um custo reduzido." 

Gordon (1999) 

“Marketing de relacionamento é o processo contínuo de 
identificação e criação de valores e compartilhamento de seus 
benefícios com clientes individuais, durante todo o tempo de 
vigência da parceria.” 

Grönroos (2003) 

"O objetivo do marketing é identificar e estabelecer, manter e 
melhorar e, quando necessário, terminar relacionamentos com 
clientes (e outras partes), para que os objetivos relacionados a 
variáveis econômicas e outras de todas as partes sejam 
cumpridos. Isso é possível por meio de uma troca mútua e do 
cumprimento de promessas." 

Gummesson (2005) "Marketing de relacionamento é o marketing baseado em 
interações dentro da rede de relacionamento." 

 

Quadro 1: Concepções sobre o Marketing de Relacionamento  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em contraponto, Peterson (1995) não considera o Marketing de 

Relacionamento um novo paradigma ou nova visão de mundo, pois, para o autor, 

ainda continua a ser marketing, não havendo mudança alguma quanto ao paradigma 

vigente. 

No mesmo sentido, Petrof (1997), Kandampully e Duddy (1999) e Leite 

(2004), concordam que o marketing de relacionamento é o simples retorno às 

práticas antigas de comércio, quando produtores e consumidores se conheciam, 

mantinham um relacionamento que garantia o atendimento individualizado e a 

antecipação de suas necessidades. O que mudou efetivamente, afirma Leite (2004), 

foi o ambiente em que se realizam os negócios, a amplitude dos mercados e o uso 

intensivo da tecnologia da informação. 

Madruga (2004), aborda o processo evolutivo, no qual o marketing de 

relacionamento é conhecido como um novo paradigma do marketing, cujo conceito 
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foi constituído a partir do campo de conhecimento de várias áreas, como marketing 

de serviços, marketing industrial, gestão pela qualidade e gestão empresarial. 

E muitos conceitos do marketing de relacionamento vêm da literatura do 

marketing de serviços, os quais defendiam que as práticas do marketing tradicional 

não se aplicavam ao marketing de serviços, tendo este último uma necessidade de 

um enfoque maior nos processos e conseqüentemente nos clientes, devido às 

especificidades próprias das características dos serviços. E evidenciando a 

otimização nos momentos de interface com o consumidor. 

A importância do marketing de relacionamento repercute também nos 

mercados de consumo, tanto em nível de consumidor final como de relações entre o 

canal. E neste âmbito, os estudos repercutem a fim de analisar principalmente a 

venda pessoal e as relações com o canal de distribuição 

No campo das definições, Leite (2004) argumenta que a revisão literária sobre 

o marketing de relacionamento também não apresenta consenso, embora 

importantes pesquisadores como Regis McKenna (1992, 1993) e Rorbert Morgan e 

Selby Hunt (1994), entre outros, tenham se dedicado ao tema e contribuído para a 

base conceitual do tema. 

Definições mais concisas, como a de Morgan e Hunt (1994), denominam 

marketing de relacionamento a todas as atividades de marketing utilizadas para 

estabelecer e manter trocas relacionais. 

Grönroos (1995) é taxativo ao recomendar o uso do Marketing de 

Relacionamento para a manutenção de uma relação duradoura com o cliente, pois, 

em sua concepção, depois que o produto ou serviço é entregue, a garantia de novas 

vendas é a interatividade com o cliente. 

Evans e Laskin (1994) também abordam a duração da relação e estabelecem 

o Marketing de Relacionamento como o processo pelo qual uma empresa constrói 

alianças de longo prazo com seus clientes atuais e potenciais. 

McKenna (1992, p. 4) firma as bases do Marketing de Relacionamento no 

conhecimento, na experiência, e na tecnologia: 

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

Para Payne e Frow (1997), a nova dinâmica no ambiente de negócios requer 

que o marketing de relacionamento seja o referencial de pessoas, departamentos e 

funções da empresa, de forma que a estrutura organizacional não interfira no fluxo 

de atendimento e, conseqüentemente, na satisfação do cliente. No mesmo sentido 

D´Angelo (2006, p. 73) propôs o marketing de relacionamento de forma mais ampla 

como: 

[...] uma filosofia empresarial que prevê a construção e a 
manutenção de relacionamentos individuais com os clientes, 
vislumbrando um horizonte de longo prazo. [...] sua adoção demanda 
o engajamento da organização em uma postura cultural, estratégica 
e operacional que se coadune com seus princípios. 

O relacionamento e o compromisso de longo prazo entre a empresa e seus 

clientes também está presente na abordagem de Gummesson (1998), que explica 

sua importância ao correlacionar a fidelidade do cliente, conquistada em longo 

prazo, à rentabilidade da empresa. 

Gummesson (1998) evidencia também a qualidade do serviço e atendimento 

ao cliente como fatores de satisfação, fidelização e rentabilidade, e indica um círculo 

virtuoso formado por clientes satisfeitos que na continuidade da compra tornam-se 

clientes fiéis; clientes fiéis propiciam alta rentabilidade o que, por sua vez, incentiva 

a aplicação dos recursos na melhoria nas condições para a boa qualidade do serviço 

interno. 

A esse círculo virtuoso, o autor denominou ciclo de vida do relacionamento 

com o cliente, conforme demonstra a Figura 1: 
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Figura 1: Ciclo de vida do relacionamento com o cliente 

Fonte: Gummesson (1998) 
 
 
 
 
 

Segundo Dantas (2006), analisando-se o ciclo proposto por Gummesson 

(1998) é possível deduzir que conhecer o cliente não significa apenas obter 

informações sobre ele, mas exige ações concretas por parte de dirigentes e 

empregados no sentido do cliente, “criando-se a predisposição para satisfazer as 

expectativas e anseios dos clientes e, desta forma, praticar o marketing numa 

perspectiva mais adequada à sua teoria” (Dantas, 2006, p.56). 

Apesar da validade e aceitabilidade da teoria do ciclo de vida do cliente nos 

meios acadêmicos e organizacionais, há que se abordar um elemento pertinente a 

todo ciclo de vida: o seu fim. 

Buscando definir o fim de um relacionamento, Dwyer, Schurr e Oh (1987) 

apontam que o fim do relacionamento é inerente à relação e está latente em todas 

as outras fases, surgindo da insatisfação de uma das partes, avaliando que o custo 

financeiro ou não da continuidade do relacionamento não equivale aos benefícios. 

Observa-se assim que a discussão sobre o conceito de marketing de relacionamento 
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é permanente e sua evolução leva também a estudos que consideram os problemas 

causados por essa amplitude teórica. 

Fournier (1998) aponta problemas causados por essa amplitude e, por vezes, 

pela inconsistência das definições e conceitos existentes, o que Valdés (2003) 

complementa afirmando que esta aparente ausência de objetividade conceitual pode 

ser vista como uma possível barreira à evolução da teoria e prática do marketing de 

relacionamento, tornando-se mais tangível ao se observar sua aplicabilidade no 

mundo organizacional. 

 

 

 

2.1.1 Aplicação do marketing de relacionamento 

 

A revolução tecnológica, a disseminação da informação, a infinidade de 

produtos disponíveis no mercado, com poucas ou quase nenhuma diferença de 

qualidade, dentre outros inúmeros fatores que poderiam ser mencionados aqui, 

alteram o comportamento de empresas e consumidores; os quais tiraram o foco do 

produto e passaram a voltar o olhar em seus empreendimentos nos serviços e nos 

relacionamentos. 

E para Grönroos (2003), serviços são inerentemente relacionais, pois o 

fornecedor de serviços está quase sempre presente, interagindo com o cliente em 

base ampla ou promovendo a infra-estrutura do processo, mesmo em um único 

encontro podem estar envolvidos elementos pelos quais o relacionamento entre o 

provedor dos serviços e o cliente pode ser desenvolvido. 

De acordo com o pensamento do autor, os processos dos serviços entre o 

provedor dos serviços e o cliente criam certo nível de cooperação entre ambos, o 

que os mantêm em contato, e, inerentemente, orientados para o relacionamento. 

E dentro desta perspectiva orientadora dos serviços, segundo Gummesson 

(2005), é que Leonard Berry, um estudioso da Escola Nórdica, da área de serviços, 

foi o pioneiro ao utilizar o termo marketing de relacionamento, mas não o introduziu 

sozinho. 

O termo marketing de relacionamento foi usado também por Bárbara Bund 

Jackson, em seu projeto sobre B-to-B, no começo dos anos de 1980, e publicado em 
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um livro inovador e em um artigo da Hardward Business Review, ambos em 1985 

(GUMMESSON, 2005). 

Mas para Parvatiyar (2002), as ideias sobre o marketing de relacionamento 

são anteriores e citam trabalhos de 1950 a 1966, apresentando trabalhos da Escola 

Nórdica, destacando McGarry de 1950 a 1958, e Adler em 1966. 

Para Peck et al. (1999) e Payne (2000), a teoria do gerenciamento de 

marketing tradicional, fundamenta-se no conhecido modelo desenvolvido por 

McCarthy (1997), dos clássicos 4 P’s, que refletem juntamente com outros estudos 

de marketing a realidade pós-guerra americana, em que a demanda por produtos e 

serviços estava em grande ascendência. 

Madruga (2004) ressalta que tanto a Escola Nórdica, baseada no marketing 

de serviços, como o Grupo Americano de Marketing Industrial, este último com o 

foco para a rede de relacionamentos, tiveram uma perspectiva em comum. 

Perspectiva esta de que o marketing é mais do que uma função em si e a gestão 

orientada para o mercado teria que ser reconstruída com outros elementos os quais 

não representam a simples transação financeira. 

Construir e manter os relacionamentos passou a ser o pensamento dominante 

das duas escolas que tem se espalhado, desde então. Relacionamentos, redes e 

interações têm um papel muito importante, mas reduzido na administração de 

marketing tradicional, popularmente referido como o “composto de marketing” ou os 

4P’s. 

Eles detêm a hegemonia sobre a educação de marketing em todo mundo, 

mas se referem primeira e, principalmente, ao marketing massivo de bens de 

consumo padronizados. Na literatura sobre administração de vendas, os 

relacionamentos são enfatizados, mas geralmente limitados à interação entre 

vendedor e comprador (GUMMESSON, 2005). 

O processo de criar valor aos clientes é diferente de uma perspectiva 

orientada por relacionamento em comparação com uma perspectiva orientada com o 

objetivo de troca ou transação (GRÖNROOS, 2003). 

Nos modelos tradicionais de marketing, baseados apenas na perspectiva de 

troca, o valor para o cliente é criado pela empresa basicamente em uma fábrica ou 

nas áreas de apoio com suporte de uma prestadora de serviços e embutido em um 

produto que é distribuído para os clientes. 
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Para Grönroos (2003), este fato remete no sentido de que a preocupação do 

marketing está focada na distribuição de valor que foi pré-produzido para clientes. 

Significa também que o foco dos programas de marketing está no resultado de um 

processo de produção, embora o marketing evidentemente tenha a responsabilidade 

de realizar pesquisas de mercado apropriadas para o desenvolvimento e produção 

de produtos que criam valor. 

O foco do marketing é distribuir ou entregar efetivamente aos clientes um 

valor já pré-produzido e o modelo dos 4P’s, é baseado nesse requisito fundamental 

da perspectiva de troca; o que difere bastante da perspectiva do marketing de 

relacionamento. 

Sendo assim, Payne e Frow (1997), dentro deste mesmo pensamento, faz 

uma consideração e uma análise geral afirmando que, o marketing pode ser dividido 

em duas áreas de interesse: uma relativa ao gerenciamento clássico do composto 

mercadológico e outra muito mais abrangente relativa ao foco no cliente. 

E também faz uma comparação entre o marketing de transações com o 

marketing de relacionamentos, considerando o foco no cliente, a escala de tempo, o 

serviço aos clientes, o comprometimento, o contato e também a qualidade. A 

abordagem do marketing de transação baseada em troca fundamenta-se em uma 

noção de mercados de consumo em massa nos quais os clientes são 

individualmente anônimos. A meta é fazê-los escolher uma determinada marca entre 

as do concorrente. 

Isso cria uma situação de competição entre a empresa vendedora e o cliente, 

na qual este é visto como alguém para quem e não por quem a empresa faz algo. As 

duas partes têm interesses conflitantes. O ponto de partida é que o cliente não quer 

comprar; ele precisa ser persuadido a fazê-lo. Esse quadro de referência parece 

caracterizar o marketing de transação em um grau impressionantemente alto. 

Em comparação, no marketing de relacionamento, que é baseado na criação 

de valor através de interações ente o fornecedor ou o provedor do serviço e o 

cliente, a cooperação é requerida para criar o valor que o cliente está buscando. Isso 

não significa que não existam conflitos; todavia, a força propulsora é a cooperação e 

não conflitos (GRÖNROOS, 2003). 

Ainda na visão de Grönroos (2003), no marketing de transações, o fato de um 

consumidor ter comprado um produto não prevê a probabilidade de uma nova 

compra, nem mesmo se várias compras foram feitas. Um cliente pode repetidamente 
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usar o mesmo fornecedor por causa do alto preço das mudanças, mas sem se sentir 

comprometido ou desejar um relacionamento mais íntimo. Nas transações faltam 

história e memória e elas não se tornam sentimentais. Há uma mudança de 

perspectiva transacional, porque a distribuição de valor, resultados, independência e 

conflito recebem maior ênfase ou ocorrem com maior freqüência para uma 

perspectiva relacional. A criação de valor, os processos, a interdependência e 

cooperação mútuas são enfatizadas, significando competir em escopo (amplitude), 

frequentemente através de parceria, o que repercute em profundas implicações para 

o desenho organizacional (empresas cada vez mais distribuirão produtos ou serviços 

de outros e utilizarão recursos provindos de outras fontes). 

Busca-se a cooperação para competir de forma mais efetiva. Nesse sentido, a 

continuação de relacionamentos é dependente, tanto positiva quanto negativamente, 

de incidentes críticos, que dependem do volume da troca, do custo do incidente e os 

riscos envolvidos (MORGAN, 2000). 

O marketing de relacionamento tem como foco trocas colaborativas e 

contínuas (a relação de valor é de ganha-ganha), ao contrário do marketing 

transacional, que foca em trocas como transações ad hoc baseadas em conflito 

(soma zero, ganha-perde) (CANNON; SHETH, 2000). 

Embora cada vez mais utilizado pelas empresas, Gummesson (2002) e Wong 

e Sohal (2002) observam que a implantação das ações de marketing de 

relacionamento tem se revelado por vezes problemática, outras, inconsistente, seja 

pela falta de uma definição mais completa e adequada e/ou pelos problemas 

encontrados pelas empresas para operacionalizar esses conceitos tal como 

apresentados. 

Grönroos (2003, p.16) credita parte dos problemas das empresas em 

operacionalizar o marketing de relacionamento à falta de discussão literária mais 

aprofundada sobre questões como: “o que é um relacionamento?” ou “quando 

saberemos que um relacionamento se desenvolveu?”. 

Essas questões tornam-se mais pertinentes quando o próprio Grönroos 

(1995) afirma que os primeiros contatos de um cliente com uma empresa já se 

configuram naturalmente um relacionamento, mas não necessariamente um 

relacionamento passível de fidelização. 

No mesmo sentido, Reichheld (1996) argumenta que não é viável que a 

empresa implemente esforços para atrair e reter a todos os clientes, já que nem 
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todos têm para ela o mesmo valor. Para o autor, é preciso, por meio do 

relacionamento, identificar e atrair apenas aqueles cujo investimento em tempo e 

dinheiro no aprofundamento do relacionamento se traduza em maior lucratividade ao 

longo do tempo. 

Para indicar parâmetros que caracterizem os clientes com alto valor para a 

empresa, Kotler (1996) divide-os em compradores eventuais, regulares, defensores, 

associados e parceiros. 

Segundo Gordon (1999) eles podem ser divididos em: prospectores, 

experimentadores, compradores, clientes eventuais, clientes regulares e defensores. 

Porém, vincula a relação às etapas do processo de compra: consciência, interesse, 

avaliação, experiência, adoção e compromisso.  

Ilustrando a caracterização dos clientes, Lovelock e Wright (2002) utilizaram a 

escada da fidelização do marketing de relacionamento, como mostra a Figura 2: 

 

 

Figura 2: Escala de Fidelização 

Fonte: Lovelock e Wright (2002, p. 19) 
 

Uma vez identificados e segmentados, os clientes passam a ser tratados pela 

empresa de acordo com a sua posição na escada, recebendo ações mais 
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direcionadas de acordo com o seu perfil e garantindo para a empresa o sucesso dos 

programas de fidelização. 

Além da segmentação de clientes, estudos realizados por Madhavan et al. 

(1994) elencaram outras situações que predispõem as empresas a utilizar os 

conceitos do marketing de relacionamento: 

a. controle – quando o marketing de relacionamento é utilizado para dificultar 

a operação de novas empresas no mercado; 

b. aprendizado - empresas buscam no relacionamento com seus clientes e 

parceiros a obtenção de conhecimento e de feedback sobre seus produtos ou 

serviços; 

c. eficiência - quando a organização busca incrementar suas relações internas 

e desenvolver ativos específicos de relacionamento; 

d. estabilidade – tem a finalidade de garantir relacionamento estável com seus 

clientes. 

 

Ainda estudando a aplicação do marketing de relacionamento por parte das 

organizações, Zeithaml (1988) afirma que ele também pode ser utilizado para 

identificar e corrigir possíveis diferenças, ou falhas, entre as expectativas dos 

clientes e as percepções da empresa quanto ao produto ou serviço. O mesmo autor 

explica que o marketing de relacionamento pode tornar possível detectar essa 

diferença entre o que a empresa entende que o cliente quer e o que o cliente 

realmente quer. 

Parasuraman et al. (1985) relaciona possíveis falhas na relação empresa 

cliente. 

Segundo os autores, estas falhas podem acontecer: 

a. na comparação entre a especificação e a prestação do serviço; 

b. na comparação entre a prestação do serviço e a comunicação externa com 

o cliente; 

c. na comparação entre expectativa do cliente e a percepção do cliente. 

d. entre a percepção gerencial e a especificação da qualidade do serviço. 

 

Mudando o enfoque, estudos de Gosling (2003) sugerem que em 

determinados setores de serviços, notadamente os mais complexos, parece haver 
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condições consideradas mais favoráveis ao estabelecimento de relacionamentos e 

citam como exemplos:  

a. nos serviços mais complexos que se estendem por um longo prazo parece 

haver maior envolvimento dos clientes com a empresa; 

b. a percepção de maiores riscos envolvidos no serviço predispõe os 

consumidores a estabelecer relacionamento com a empresa; 

c. os consumidores também estão mais predispostos ao relacionamento 

quando são dependentes de habilidades técnicas ou específicas do fornecedor, ou 

seja, quando são leigos quanto ao produto ou serviço que estão consumindo. 

 

No mesmo sentido, Sharma e Patterson (1999) argumentam que a presunção 

de que a maioria dos consumidores seja de certa forma, ignorante em relação à 

habilidade e competência técnica inerentes a certos serviços, predispõe esses 

consumidores a uma maior confiança na empresa e em seus profissionais, levando- 

os a um possível relacionamento. 

Entretanto, por vezes distanciando-se do relacionamento baseado apenas em 

variáveis relacionadas ao serviço oferecido, as empresas buscam se relacionar com 

seus clientes de formas diferentes e mais inovadoras, oferecendo benefícios e 

recompensas como instrumentos de fidelização e retenção. 

 

 

 

2.1.2 Satisfação e Fidelidade do Cliente 

 

No atual cenário globalizado, onde empresas buscam reter e fidelizar seus 

clientes até mesmo como forma de sobrevivência, Anderson (1998) reconhece o 

cliente como um importante ativo a ser mantido na empresa e identifica a sua 

satisfação como uma medida de desempenho organizacional.  

Não são recentes as pesquisas sobre a satisfação do cliente. Há pouco mais 

de duas décadas, Whiteley (1992), realizou pesquisa em quatorze grandes 

empresas americanas e constatou que aproximadamente 70% dos motivos que 

levam um cliente a deixar de consumir um produto ou serviço de uma empresa estão 

relacionados não com a qualidade ou preço do produto em si, mas a problemas de 

mau atendimento, falta de atenção ou de contato pessoal com o cliente. 
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Kandampully e Duddy (1999) também vinculam o interesse do cliente em se 

manter fiel a uma empresa a fatores como o atendimento dispensado pelos 

funcionários ou à capacidade da organização antecipar suas necessidades e 

oferecê-las antes da concorrência. 

No entendimento de Gouvêa e Yamashita (2004) a cada vez que um 

consumidor busca os produtos ou serviços de uma empresa existe uma expectativa 

a ser atendida ou uma necessidade a ser suprida; a experiência que se seguirá vai 

determinar o seu comportamento e a sua satisfação.  

Kotler e Armstrong (1999) também abordam a satisfação do cliente em 

relação às suas expectativas em relação ao produto ou serviço adquirido, podendo 

ser divididos em: 

a. insatisfeitos, se estiver abaixo de suas expectativas; 

b. satisfeitos, se atender às suas expectativas e, 

c. encantados, se superar suas expectativas. 

 

Esse nível de satisfação vai determinar o comportamento dos clientes em 

relação à empresa, ou seja, apenas clientes altamente satisfeitos ou encantados são 

pouco estimulados a trocar de fornecedor, fazem boa propaganda da empresa e 

criam um vínculo que leva à fidelidade. 

Buscar a satisfação do cliente requer cada vez mais cuidado, pois, como já 

preconizavam Berry e Parasuraman (1995) os clientes são mais atentos às falhas, 

que provocam emoção mais intensa e avaliação “mais negativa” do que o serviço 

bem executado. 

Nesse sentido, Cohen (2002) afirma que evitar falhas na relação com o cliente 

e torná-lo fiel passa pelo conhecimento se pode obter sobre ele, quais sejam: a) seu 

comportamento de compra (o que, quando, quanto, onde e por quê); b) suas 

preferências de comunicação (correio, correio eletrônico, fax, telefone, visitas); c) a 

atualização constante de seus dados; d) o custo/benefício (global e para cada 

cliente). Ainda segundo o autor, outras informações completam o quadro: a) 

informações necessárias à adaptação do serviço de entrega às especificações de 

cada cliente; b) informações de feedback provenientes de clientes insatisfeitos; c) 

informações específicas de como encantar cada cliente; d) informações que 

verifiquem se o serviço de entrega corresponde aos padrões requisitados. 
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Anderson et al. (1994) e Mello Filho (2002), elencam os benefícios 

proporcionados por altos índices de satisfação do cliente (Quadro 2): 

 

 

 

Quadro 2: Benefícios e conseqüências da satisfação do cliente 

Fonte: Mello Filho (2002) 
 
 

Berry e Parasuraman (1995) acrescentam que o cliente satisfeito tem uma 

aguçada percepção de valor recebido, gasta mais e tem uma relação mais 

duradoura com a empresa em função dos benefícios percebidos. 

Conquanto sejam muitas as abordagens sobre as vantagens trazidas à 

empresa por um cliente satisfeito, é necessária a abordagem da situação oposta: a 

insatisfação do cliente. 

Szymanki e Henard (2001) investigaram o comportamento do cliente 

insatisfeito e concluíram que além de raramente retornar à mesma compra ele 

divulga o quanto possível sua má impressão sobre a qualidade dos produtos ou 

serviços com os quais está insatisfeito. 

Um estudo mais aprofundado da satisfação do cliente requer ainda que se 

analise com propriedade a associação entre satisfação e fidelidade. Essa relação é 

tema de estudos de pesquisadores como Evans e Laskin (1994) definem o cliente 

fiel como: 

a. aquele que faz repetidas compras; 

b. que faz compras cruzadas de linhas de produtos; 
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c. que divulga a empresa a outros clientes em potencial; e 

d. que é imune ao ataque de outros concorrentes. 

 

Concordando com as premissas acima, Freire (2005, p.37) afirma que 

fidelidade é uma predisposição para uma nova compra de produto ou serviço 

oferecido por uma empresa, “[...] apesar de influências situacionais e esforços de 

marketing que existam buscando o comportamento de troca de fornecedor no 

consumidor”. 

A concepção de fidelidade do cliente, bem como sua abordagem, evoluiu nas 

últimas décadas, conforme mostra o Quadro 3: 

 

 

 

Quadro 3: Evolução do conceito de fidelidade do consumidor 

Fonte: Adaptado a partir de Freire (2005, p. 37) 
 

A partir das abordagens sobre satisfação e fidelidade até aqui analisadas, 

merece destaque o contraponto dos pesquisadores quanto à relação entre 

satisfação e fidelidade. 

Machado (2004) relata que a relação entre satisfação e fidelidade do cliente 

passou a ser mais profundamente observada e foi possível perceber que em alguns 

casos a falta de correlação positiva entre índices de satisfação e comportamento de 

compra do consumidor. Segundo Machado (2004), algumas pesquisas mostraram 

que entre 60% e 80% dos consumidores que mudavam de fornecedor 

consideravam-se plenamente ou muito satisfeitos. 

Fornell (1992) afirma que “clientes fiéis não são necessariamente clientes 

satisfeitos, mas os clientes satisfeitos tendem a ser clientes fiéis”. Para Mckenna 
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(1993) a empresa precisa construir com seus clientes uma relação fortemente 

baseada em atributos como confiança, qualidade e receptividade. Nada, entretanto, 

garante a fidelidade do cliente. 

Para Berry (1983), autor considerado como o precursor do marketing de 

relacionamento o cliente deve ser o foco principal da empresa, devendo o marketing 

de relacionamento atuar principalmente na manutenção dos mesmos, e em especial 

com os melhores clientes. 

Para o autor o marketing de relacionamento inclui atividades de atrair, manter 

e incrementar o relacionamento com os clientes. Gummesson (2005) esclarece que 

o marketing de relacionamento é baseado em interações dentro da rede de 

relacionamentos. O mesmo autor ainda ressalta que o conceito espalhou-se como 

fogo pelo vento nos anos de 1990, e a ele seguiu-se, primeiramente, o do marketing 

“um a um” e depois o de CRM, (Customers Relationship Marketing). 

Alguns autores referem-se ao marketing de relacionamento como uma tática 

de marketing para atrair e reter clientes; outros o vêem como um novo marketing. No 

entanto a maioria das publicações a cerca do assunto, entende que a adoção do 

marketing de relacionamento é uma decisão estratégica (BERRY, 1992; 

GUMMESSON, 2002; McKENNA, 1992). 

Para Vavra (1993), a partir da perspectiva do cliente, é mais provável que 

uma compra seja vista como o início de um relacionamento. O cliente sente desejo 

ou necessidade considerável para uma interação continuada com a organização de 

venda. Mas a visão de um relacionamento progressivo provavelmente age 

diretamente contra o modo de pensar da organização orientada para “vendas 

agressivas”, que pode considerar a venda como o ápice de seu esforço e 

relacionamento com o cliente. 

Contudo é preciso certo cuidado em determinar que as vendas podem ser um 

parâmetro para identificar, quantificar, mensurar, relacionamentos: Há uma série de 

considerações a serem feitas sobre essa questão, e o que merece destaque aqui, é 

a natureza da organização em si. 

Segundo Gummesson (2005), o caráter dos relacionamentos pode variar de 

empresa para empresa, ele cita, por exemplo, com relação à freqüência, 

regularidade e intensidade de compra, um horário em uma funerária. 

A administração de relacionamentos requer a criação e o constante 

desenvolvimento de sistemas para administrá-los, mantê-los e reforçá-los. Como na 
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administração de qualquer coisa, isto implica quatro passos, muitos conhecidos, por 

mais desgastados que possam parecer (LEVITT, 1990). 

Para Grönroos (2003),o marketing de relacionamento se baseia em gerenciar 

relacionamentos com clientes (bem como com outras partes). Contudo em grande 

parte da literatura sobre o assunto não são discutidas questões como: O que é um 

relacionamento? Quando é realmente desenvolvido um relacionamento? Para o 

autor um relacionamento é, de modo geral, relacionado com uma atitude, um modo 

de pensar mútuo entre cliente e fornecedor.  

Humphereys (1984, p. 34), depois de um levantamento bibliográfico 

estabelece que, o marketing de relacionamento concentra-se na “entrega 

personalizada”, em proporcionar soluções de valor agregado às necessidades dos 

clientes individuais. E define como “... o processo de criar e manter uma relação 

harmoniosa entre os fornecedores e clientes através de cooperação e compromisso 

mútuo”. 

Segundo Madruga (2004), o marketing de relacionamento também tem forte 

ligação com compromisso ou benefício mútuo sendo que tem como funções atrair, 

realçar e intensificar o relacionamento com clientes finais, clientes intermediários, 

fornecedores, parceiros e entidades governamentais, através de uma visão de longo 

prazo para a existência de tais benefícios. 

Neste mesmo pensamento de integração destaca-se Shani et al. (1993), onde 

argumentam que o marketing de relacionamento pode ser visto como um esforço 

integrado para identificar, construir e manter uma rede de relacionamentos com 

consumidores individuais fortalecendo continuamente esta rede com benefícios 

mútuos para ambos os lados por meio de contatos interativos, individualizados e 

com agregação de valor por um longo período de tempo. 

Percebe-se que as definições sobre o marketing de relacionamento ainda 

estão em construção, e autores como Vavra (1993), Gordon (1999), Mckenna  

(1992), Morgan e Hunt (1994), Parvatiyar e Sheth (2000), Grönroos (1994), 

Gummesson (2002), Peck et al. (1999), Payne et al. (1991), e muitos outros, estão 

contribuindo para a evolução gradativa do conceito. 

Mas, para Gummesson (2005, p. 29), o marketing tradicional, popularmente 

referido como “composto de marketing” ou os 4Ps (produto, preço, praça e 

promoção) detêm a hegemonia sobre a educação de marketing em todo o mundo, 

mas se referem primeira e principalmente ao marketing massivo de bens de 
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consumo padronizado. Para o autor, o papel dos Ps deveria ser um papel 

coadjuvante, ao invés de principal; deve haver mudança de foco (Figura 3). Assim, 

os principais conceitos que compõem o marketing de relacionamento e que podem 

ser observados na definição de muitos autores são: relacionamentos, redes e 

interações que têm surgindo significativamente nos estudos sobre relacionamento. 

 

 

 

Figura 3: Uma mudança dos 4Ps para Relacionamentos, Redes e Interação 

Fonte: Gummesson (1999, p. 293) 
 

 

Na abordagem de rede de B-to-B, faz-se uma distinção entre três tipos de 

conexões que, juntas, formam um relacionamento entre compradores e vendedores: 

 Elos de atividades abrangem atividades do tipo técnica, administrativa 

e de marketing; 

 Laços entre recursos incluem a troca e o compartilhamento de recursos 

tangíveis, como máquinas e intangíveis, como conhecimento; 

 Vínculos de atores são criados por pessoas que interagem e exercem 

influência e formam opiniões umas sobre as outras. 

 

A interação também pode ser abordada como uma hierarquia, na qual as 

atividades (nível mais baixo) juntas formam episódios, que formam sequências, e, 

por fim relacionamentos. Entendidos como uma base de parceria dentro da rede 
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total da organização, sendo que esses relacionamentos podem estar invisivelmente 

embutidos na rede, sendo passivos e discretos, mas ainda assim, influentes. 

Também é possível listar as propriedades ou dimensões que um grupo pode 

distinguir em um relacionamento. A classificação geral e as propriedades dos 

relacionamentos podem ser úteis no marketing de relacionamento para tomar 

decisões e planejar (GUMMESSON, 2005). 

Na continuidade são resumidas propriedades gerais consideradas como 

importantes nas relações comerciais; sendo vistas nos trinta tipos de 

relacionamentos 30 R’s, (30 R’s de Gummesson, 2005), que servirão também de 

base para o instrumento de coleta de dados deste estudo, e que, ao decorrer desta 

fundamentação, serão detalhados. 

A colaboração é vista como uma propriedade fundamental dos 

relacionamentos entre fornecedores e consumidores, competidores, consultores, 

agências de governo e outros. A colaboração pode estar ligada a um único negócio 

ou ser contínua. O grau de colaboração poderia ser combinado com o de 

competitividade. Uma situação em que há pouca competição, pouca colaboração 

entre duas ou mais companhias pode ser um começo para expandir essas 

colaborações. Um alto grau de colaboração e um baixo grau de competitividade 

proporcionam uma base para um relacionamento de longa duração (GUMMESSON, 

2005). 

Para Vavra (1993) a construção de relacionamentos de longa duração, os 

quais têm por objetivo a retenção de clientes, é particularmente fundamental e 

endossando esta linha de pensamento Levitt (1995, p.55), considera que “[...] um 

crédito de relacionamento tem que ser descontado senão expira, além disso, precisa 

ser utilizado logo, do contrário, depreciará [...]”. 

Gummesson (2005 aponta que uma relação pode ser mais eficaz para todas 

as partes, especialmente se a construção dos relacionamentos levar um longo 

tempo, um caso comum em B-to-B. Trocar custos pode ser alto, e nenhum 

relacionamento deveria ser rompido por negligência ou falta de interesse. As partes 

aprendem a lidar com a relação e a usam em benefício próprio. Às vezes, é racional 

romper uma relação. Ela pode ter se tornado obsoleta ou ter perdido seu prazer.  

A importância atribuída pelas organizações aos relacionamentos de longo 

prazo com clientes significa ter por objetivo de marketing, a manutenção do 

relacionamento entre as partes, ou seja, reter os clientes (PAYNE et al., 1997). 
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Sequencialmente as próximas propriedades destacadas por Gummesson 

(2005) são: o comprometimento, dependência e importância, pois se uma relação é 

importante, depende-se dela, de modo que se precisa comprometer a fazê-la 

funcionar. Se uma entrega estiver atrasada, uma fábrica inteira poderá parar. A 

dependência é obviamente dramática quando há emergência, também existem 

dependências triviais diárias que são importantes, como o telefone, o jornal, o 

transporte público para a ida ao trabalho. 

No marketing de serviços, foram propostos três níveis de dependência e 

comprometimento. No nível um, os consumidores foram atraídos, principalmente, por 

preços baixos. O efeito dessa atração será rapidamente desfeito se os competidores 

também baixarem os preços, o que o torna facilmente “copiável”. No nível dois, a 

relação se aprofunda, não sendo somente baseada no preço, mas também na 

comunicação com o consumidor que pode consistir no contato face a face ou 

correspondência direta endereçada de modo personalizado. O nível três acrescenta 

uma dimensão estrutural, o que significa que as partes uniram recursos e estão 

comprometidas em fazer o relacionamento funcionar. 

Furlong (1994) propõe um modelo para a retenção de clientes, composto por 

três partes: mobilização das pessoas e da organização em prol da retenção de 

clientes, elaboração do compromisso organizacional para com a retenção do cliente 

e a integração organizacional. O modelo proposto tem por suporte os princípios 

chave de responsabilidade individual, orientação para a ação e adaptabilidade 

organizacional. 

A adaptação pode significar grandes investimentos, que são personalizados 

conforme as necessidades de outras partes e não podem ser necessariamente 

usados para algo mais. Isso pode afetar a fabricação, as finanças, os sistemas de 

informação e o conhecimento, mas também pode ser mental e social. No B-to-C, os 

consumidores também se adaptam a um sistema e a procedimentos. O autor cita 

como exemplo os sistemas de pagamento. 

A maioria dos consumidores quer que o ato de pagar contas seja uma rotina 

sem esforço. Quando os sistemas de pagamento são modificados, como os bancos, 

que atualmente forçam os clientes a mudar para o Internet banking, isso exige o 

investimento por parte do consumidor de um computador, uma assinatura de acesso 

à internet e instalações de software. O sistema exige que o consumidor aprenda a 

fazer o serviço de um caixa de banco e consinta com complexos procedimentos de 
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segurança inconvenientes, além de pouco prováveis. Para alguns, esta talvez seja 

uma adaptação positiva, que ofereça maior flexibilidade, além de o cliente 

economizar tempo. Para outros, como os mais velhos, a adaptação pode nem 

sequer ser uma opção. 

Adaptar estruturas, mais flexíveis, com mais facilidade de adaptação a 

culturas e a mudanças ajudam a diminuir os impactos e facilitar a adaptação 

(CURRY; CURRY, 2000).  

A próxima propriedade de grande importância das relações comerciais, 

destacada pelo autor é a atração, em que ele usa a metáfora do casamento de longa 

duração, e que a atração entre as partes é um fator dominante. Outras propriedades 

gerais importantes são proximidade e distância, a proximidade pode ser física, 

mental ou emocional. A física facilita o contato mental e emocional (GUMMESSON, 

2005). 

Ainda na visão do autor, empresas que querem fazer negócios em um país 

estrangeiro precisam estar continuamente presentes para obter credibilidade. As 

diferenças culturais existem entre os países nesse sentido e grupos étnicos e 

religiosos podem construir uma distancia mental, apesar da proximidade física. 

Certos relacionamentos se tornam verdadeiramente pessoais. 

Formalidade, informalidade e transparência são propriedades citadas e 

destacam-se pelas relações comerciais que geralmente são mais informais do que 

formais. Como consumidores, raramente, há contratos ou qualquer outra obrigação 

escrita, mas há exceções. 

Exemplificando, os membros de um clube de golfe, que se consentem com 

regras rígidas e, em geral, não podem simplesmente mudar para outro clube; 

pagamentos e contratos são formais e regulamentados. Se infringir as regras, 

podem-se ser punidos ou abandonados como consumidores. 

Quanto melhor se conhecer as pessoas em uma pequena loja, mais informal 

será o relacionamento. No B-to-B, a informalidade é uma necessidade absoluta, 

como um suplemento para acordos formais. Os problemas são resolvidos por 

telefone, e as partes confiam umas nas outras. Contudo, os aspectos formais 

precisam ser cautelosos. Um deles é o grau de transparência. 

Os procedimentos rotineiros podem ser fundamentais para a eficiência, e 

também para a eficácia dos preços. A propriedade da rotinização assegura uma 

troca entre rotinas e procedimentos padronizados para maior rapidez e redução de 
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custos, e a sensação de que os relacionamentos se desenvolvem e perduram 

(GUMMESSON, 2005). 

Para o mesmo autor, o conteúdo de uma relação de negócios é 

tradicionalmente descrito como troca econômica. Um lado fornece bens e serviços e   

outro dinheiro; os fluxos de bens ou serviços vão a uma direção e as correntes 

financeiras em outra. 

Nesse sentido, o marketing é uma troca. Na nova teoria de marketing e 

gerenciamento, o relacionamento é cada vez mais visto como interação e criação de 

valor conjunto. 

Heide (1994) e Wilson (1995) reforçam a tese de que o objetivo do marketing 

de relacionamento é estabelecer, desenvolver e manter relacionamentos de sucesso 

com os clientes, em que as trocas de vantagens é o principal ponto de atenção. O 

conteúdo de uma relação geralmente é o conhecimento e a informação.  

Essa é uma análise racional das alianças, por exemplo, para o 

desenvolvimento de produtos ou para um hotel se unir a uma rede de reservas de 

quartos. Dessa maneira, a empresa “pode se tornar maior sem crescer”. A 

coordenação e a utilização de recursos para a fabricação e a distribuição podem ser 

importantes, por exemplo, no caso de jornais concorrentes que dividem a mesma 

empresa de impressão e distribuição para assinantes para cortar custos 

(GUMMESSON, 2005). 

Há ainda as propriedades pessoais e sociais que incluem as modalidades de 

idade, sexo, profissão, educação, etnia, personalidade, geografia e sociabilidade, 

além de traços pessoais. Em análises de redes sociais, fazem-se esforços para 

identificar padrões de relacionamento: afinidades, grupos, blocos.  

As análises oferecem matrizes e descrições de estruturas de relações 

pessoais. O sociograma é uma técnica gráfica para mostrar padrões de 

relacionamentos entre indivíduos (GUMMESSON, 2005). 

As propriedades gerais dos relacionamentos, destacadas anteriormente, 

podem contribuir para a avaliação de uma relação e seu desenvolvimento ou 

término. No entanto, elas não podem ser as bases para as decisões em marketing, 

em planejamento e execução. 

Mesmo que cada uma delas destaque um fenômeno interessante precisam 

ser contextualizadas. Assim define-se que os tipos de relacionamentos sejam 
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compostos de várias propriedades e que podem ser reconhecidos no 

gerenciamento. 

Bartram (2001) indica três modos para analisar um cliente: através do 

histórico e da média de relacionamentos em um determinado período e através da 

projeção da expectativa de compras do cliente. No entanto, adverte que o 

comportamento passado não é um guia seguro para relacionamentos lucrativos no 

futuro, devendo ser considerados fatores de difícil previsão como mudanças de 

hábitos dos clientes, variações sazonais e aumento da concorrência. 

Partindo das propriedades apontadas por Gummesson (2005), outros autores 

também destacam as mesmas, no entanto com termos diferentes, mas que de 

alguma maneira enfatizam ou relacionam pontos comuns com as mesmas. 

Enquadram-se para uma aceitação comum e geral envolvendo o marketing de 

relacionamento: relacionamentos cooperativos e colaborativos que buscam a 

captação, a retenção e a manutenção dos clientes por frequência, regularidade ou 

intensidade de compra, envolvendo todas as áreas de empresa. 

 

 

 

2.2 Marketing de Relacionamento  

 

A discussão, a evolução e a influência das organizações nos novos negócios 

remetem a importantes questões acerca da maneira como os relacionamentos inter-

empresas devem ocorrer e conforme foi mencionado anteriormente existem 

diferentes concepções do marketing de relacionamento que foram desenvolvidas por 

diversos autores, no que diz respeito às relações que as organizações desenvolvem 

ou mantêm, e alguns desses autores apresentam estas concepções sob a forma de 

modelos. 

No marketing de relacionamento, considera-se que o desenvolvimento de 

relações para o melhor desempenho não se restringem aos clientes e que todos os 

envolvidos no processo de entrega de valor carecem de atenção. 

Provavelmente em graus diferentes, mas certamente todos têm uma parcela 

de responsabilidade sobre o resultado final percebido pelo cliente. Para criar 

posições duradouras no mercado, primeiro as empresas têm que criar relações 

fortes. Precisam desenvolver relações com os clientes, fornecedores, distribuidores, 
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revendedores, pessoas influentes no setor e membros da comunidade financeira 

(McKENNA, 1992). 

E justamente nessa visão mais ampla das entidades com as quais uma 

empresa se relaciona é que reside a, principal diferença entre o marketing tradicional 

e o marketing de relacionamento. Na sequência foram apresentadas algumas visões 

sistematizadas dos principais autores da área de marketing de relacionamento e 

suas concepções nas formas de modelos ou pressupostos. Esta apresentação visa 

a estabelecer a importância do marketing de relacionamento sob uma perspectiva de 

rede e interação. 

Autores como Grönroos (2000) e Carvalho (2004) defendem que o 

conhecimento individualizado do cliente, suas necessidades e a análise de sua 

rentabilidade para a empresa são os fatores a partir dos quais a empresa deve 

idealizar o modelo de relacionamento a ser utilizado. 

Em 1995, Berry antecipava a concessão de benefícios pelas empresas, 

afirmando que a satisfação e conseqüente fidelização do cliente passam por essa 

estratégia. O autor sugere três níveis de benefícios que através do marketing de 

relacionamento podem levar à fidelização do cliente: 

Nível 1 - são oferecidos incentivos financeiros para que se consiga a 

fidelização do cliente. Nesse nível são comuns os descontos nas compras repetidas; 

Nível 2 - a sustentação do relacionamento está em ações como a 

personalização e customização da relação. Exemplos dessas ações são as 

comunicações regulares com os clientes, chamando-os pelo nome e a oferta de 

atividades educacionais ou entretenimento, como festas, seminários, etc. 

Nível 3 - o relacionamento se sustenta em soluções estruturais para os 

clientes, oferecendo valor agregado ao produto ou serviço consumido. Neste caso 

pode-se citar um cliente que ao reservar uma passagem de avião recebe na 

chegada a seu destino o transfere para o local de sua escolha. 

Dentro desse conceito, uma das ações de relacionamento mais conhecidas 

são os programas de fidelização implantados inicialmente pelas companhias aéreas 

americanas chamadas frequent travelers. Estes programas divulgaram o conceito de 

fidelização e fizeram com que este conceito fosse depois absorvido pelas demais 

empresas do setor de serviços e pelo varejo. 

Estudos de Freitas (2001) consideram que a satisfação do cliente e a 

interatividade entre o cliente e a empresa são condições básicas para o início de um 
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programa de fidelização, partindo-se então para a oferta de recompensas aos 

clientes mais fiéis na forma de produtos, serviços ou benefícios como forma de 

garantir sua fidelidade. 

Palmer (2000) considera que a grande expansão do uso dos programas de 

fidelização intensificou a discussão sobre a extensão e significado do conceito de 

fidelidade, na maior parte das vezes atribuída apenas à repetição da compra com 

um mesmo fornecedor. Os autores condenam a utilização indiscriminada desses 

programas, fazendo-os similares às tradicionais ferramentas de promoção de 

vendas. 

Além do modelo de recompensas, exemplificado pelos programas de 

fidelização acima discutidos, Bretzke (2004) descreve no Quadro 4 os outros 

modelos de relacionamento comumente utilizados pelas empresas: 

 

 

 

 

Quadro 4: Modelos de Relacionamentos 

Fonte: Bretzke (2004) 
 
 

Cada modelo se utiliza de uma forma específica de criar e manter 

relacionamento com seus clientes, sempre com base em reconhecimento. Também 

neste caso, a empresa deve conhecer seu cliente a fim de poder oferecer o 

reconhecimento mais próprio ao seu perfil e expectativas. 

Embora reconhecidos e amplamente utilizados, os modelos de 

relacionamento de Rapp e Collins (1994), também indicados por Berry (1995) como 

forma de manter a fidelidade do cliente, merecem ressalvas de alguns autores. 
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No entanto, servem como alerta as observações de Bicalho (2002) que após 

analisar pesquisas em marketing de hospedagem realizadas nos EUA no ano de 

2000 mostrou indícios da deterioração da fidelidade dos clientes causada pelos 

incentivos cada vez mais agressivos. A fidelidade, segundo o autor, tornou-se uma 

mera commodity que demanda esforços cada vez maiores por parte das empresas 

para manter suas compensações. 

Palmer et al.(2000) também alerta para a possibilidade de que ao longo do 

tempo, os programas de fidelização possam se tornar insustentáveis para as 

empresas, transformando-se em alvos da insatisfação do cliente. Os autores 

questionam ainda a utilização desses instrumentos para gerar vantagem competitiva 

e retorno financeiro, explicando que os programas de fidelização estabelecidos em 

um setor, são fáceis e rapidamente copiáveis e a vantagem competitiva adquirida 

pelo primeiro adotante não se sustenta. 

Ao lançar-se um olhar sobre o entendimento dos diversos autores estudados, 

torna-se nítido que o relacionamento e a fidelização de clientes são processos 

complexos que devem passar obrigatoriamente pelo entendimento mais profundo 

desses construtos. 

 

 

 

2.2.1 Modelo de Gummesson 

 

 

Dentro da perspectiva de relacionamentos, redes e interação são possíveis 

destacar o modelo dos 30R’s, proposto por Gummesson, (2005), ele propõe o 

modelo dos 30R ou modelo de 30 tipos de relacionamentos que é a base para o 

presente estudo. 

Gummesson (2005, p. 44) defende que a filosofia do marketing de 

relacionamento deve ser convertida em relacionamentos tangíveis, que possam se 

tornar parte do planejamento de marketing e negócios de uma companhia, para isso 

definiu 30 relacionamentos que chamou de “30 Rs”, mostrados no Quadro 5. 

O autor ainda apresenta que, com exceção do primeiro relacionamento, R1, a 

relação entre um fornecedor e um cliente – que é a base do marketing – os Rs não 
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estão em ordem de classificação e seus significados variam entre mercados e 

empresas. 

Os 30 Rs estão agrupados em quatro tipos de relações: os primeiros dois 

tipos são relações do mercado, entre fornecedores, consumidores, concorrentes e 

outros que operam no mercado. Constituem a base do marketing, são relações 

orientadas externamente e se aplicam ao próprio mercado. Algumas se referem a 

relacionamentos com consumidores e outras organizações, se concentram em 

consumidores ou enquanto outras relações interorganizacionais. As relações de 

mercado são:  

  

• Relações de mercado clássicas (R1–R3). As relações de mercado clássicas 

são o duo fornecedor-consumidor, o trio fornecedor-consumidor-competidor e a rede 

de distribuição física, que são tratados extensamente na teoria geral de marketing. 

• Relações de mercado especiais (R4–R17). Representam certos aspectos 

dos relacionamentos clássicos, como a interação durante o encontro de serviço ou o 

consumidor como membro de um programa de fidelidade. 

 

Os próximos dois tipos são relacionamentos que não são de mercado, mas 

que, indiretamente, influenciam a eficiência dos relacionamentos de mercado. 

 

• Megarrelacionamentos (R18–R23). Existem acima dos relacionamentos de 

mercado; proporcionam uma plataforma para os relacionamentos de mercado e se 

referem à economia e à sociedade em geral. Entre esses, estão o megamarketing 

(pedir votos, opinião pública e poder político), as megaalianças (como o Nafta, que 

está abrindo um novo cenário para o marketing na América do Norte) e as relações 

sociais (como amizades e vínculos étnicos). 

• Nanorrelacionamentos (R24–R30). São encontrados nas relações de 

mercado, isto é, relações dentro de uma organização (intraorganizacionais).  

 

Relações de mercados clássicas 

R1 Relação entre empresa e cliente 

R2 Relações entre a empresa, seu concorrente e o consumidor 

R3 Relações entre a empresa e seu canal de distribuição 

Relações de mercados especiais 
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R4 
Relações entre os profissionais de marketing, os que trabalham na área, e os que trabalham 
diretamente no departamento de vendas 

R5 A interação entre o consumidor /cliente e os prestadores de serviço 

R6 Relacionamentos entre muitos indivíduos. Multifacetado 

R7 Relação entre a empresa e o consumidor final 

R8 Relacionamento próximo versus o distante 

R9 Relação com cliente insatisfeito 

R10 Relacionamento monopolizado entre a empresa e o cliente 

R11 Relação com o cliente como pertencente a um grupo especial ou de fidelidade 

R12 Relacionamento eletrônico, através da internet, redes sociais, e-mail 

R13 Relacionamentos parassociais: com marcas e objetos 

R14 Relacionamento não-comercial: com órgãos públicos e cidadãos 

R15 Relacionamento verde: meio ambiente e saúde 

R16 Relacionamento baseado na lei 

R17 Relacionamento do crime organizado 

Megarelacionamentos 

R18 Relacionamento em redes sociais 

R19 Megamarketing: com permissão de governo, legisladores 

R20 Relacionamentos com firmação de alianças 

R21 Relacionamento do conhecimento 

R22 Megaalianças: acima das organizações comuns 

R23 Relacionamento da mídia de massa 

Nanorelacionamentos 

R24 Relacionamento interno e externo: inserção de mecanismos de mercado 

R25 Relacionamentos com o consumidor interno 

R26 Orientação de relacionamento através da qualidade e o consumidor 

R27 Marketing interno: os relacionamentos com o mercado de funcionários 

R28 Relacionamento entre gerenciamento de produtos e vendas 

R29 Relacionamento com provedores externos de serviços 

R30 Relação entre financiador e proprietário 

 

Quadro 5: Os 30 Relacionamento do Marketing de Relacionamento – “30 Rs” 

Fonte: Adaptado de Gummesson (2005) 
 

 

Todas as atividades internas influenciam as relações limitadas externamente. 

Exemplos de nanorrelacionamentos são aqueles entre consumidores internos e 

entre mercados internos, que surgem como conseqüência do aumento do uso de 

centros de lucro independentes, divisões e áreas de negócios dentro de 

organizações. O limite entre os relacionamentos direcionados externa e 

internamente, às vezes, é vago, uma questão de importância. Por exemplo, a rede 
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de distribuição física (R3) é parte de um fluxo logístico que se ocupa com 

consumidores internos e externos. (GUMMESSON, 2005, p. 44-47, grifo do autor). 

Segundo essa visão, o marketing de relacionamento deve considerar todos os 

relacionamentos que podem influenciar na satisfação dos clientes, tais como 

relacionamentos com fornecedores (de bens e serviços), relacionamentos laterais 

(concorrência, organizações não lucrativas, governo), relacionamentos internos 

(unidades de negócios, áreas funcionais, empregados) e relacionamento com 

compradores (intermediários e consumidores finais). 

É por meio do marketing de relacionamento que as empresas podem planejar 

e executar ações voltadas aos clientes, buscando fazer com que eles se tornem 

cada vez mais próximos de seus produtos e serviços, de forma a utilizá-los e 

recomendá-los a inúmeras pessoas, pois, indireta e imperceptivelmente, 

reconhecem o valor e o esforço a eles disponibilizados por aquela empresa, a qual, 

em todos os momentos, se preocupa com seu bem-estar e atende prontamente a 

suas satisfações. 

De forma mais abrangente, o marketing de relacionamento deve ocasionar 

mudança de comportamento na gestão de clientes e do pessoal interno da 

instituição. Em seu desenvolvimento, deve-se também priorizar parcerias externas e 

internas, pois os empregados são elementos fundamentais nos objetivos da 

empresa e nas relações da infra-estrutura organizacional. Deve-se buscar então 

maior fidelidade da força de trabalho, colaboradores e parceiros internos, melhoria 

da qualidade dos serviços, manutenção dos preços e menores custos operacionais 

através de parcerias com fornecedores. 

Para o autor, as propriedades gerais dos relacionamentos podem contribuir, 

para uma avaliação de uma relação e seu desenvolvimento ou término. No entanto, 

elas não podem ser a única base para decisões em marketing, planejamento e 

execução. Mesmo que cada uma delas destaque um fenômeno interessante, elas 

precisam ser contextualizadas. Assim percebe-se a definição de tipos de 

relacionamentos que são compostos de várias propriedades podendo ser 

reconhecidos no gerenciamento. 

Também há a abordagem das características dos diversos tipos de 

relacionamentos que podem existir entre a organização e seus stakeholders. E ainda 

o marketing de relacionamento como sendo uma síntese da contribuição de diversas 

teorias do marketing: o marketing tradicional, o marketing de serviços e a teoria de 
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rede do marketing business-to-business, que foi inspirada no marketing de 

relacionamento total. 

Se levados em conta, o conteúdo e a estrutura geral dos modelos notam-se 

que as diferenças são bastante tênues relacionadas a alguns detalhes e às  

abordagens utilizadas pelos autores, todos priorizam bastante as relações com 

clientes, e também a interação, e ainda destacam a influência das relações nas 

estratégias de marketing. 

Para Gummesson (2005, p. 39), as principais propriedades das relações são 

as seguintes: 

 Colaboração – é uma propriedade fundamental dos relacionamentos 

entre fornecedores e consumidores, competidores, consultores, 

agências de governo e outros. A colaboração pode estar ligada a um 

único negocio ou ser contínua e depende do nível de competitividade. 

 Longevidade – uma relação de longa duração pode ser mais eficaz 

para todas as partes, especialmente se a construção dos 

relacionamentos levar um longo tempo. 

 Comprometimento, dependência e importância – quanto maior a 

dependência maior o comprometimento que se deve ter. 

 Confiança, risco e incerteza – o sucesso da colaboração mais intima 

entre consumidor e fornecedor, principalmente aquela que gera 

incerteza pela complexidade dos produtos ou outro fator qualquer, é 

muitas vezes creditado à confiança. 

 Poder – o poder em uma relação raramente é simétrico, resultado em 

uma parte mais fraca e uma mais forte. Se a parte mais fraca não 

estiver diante de boas oportunidades, na primeira chance ela sai da 

relação. 

 Frequencia, regularidade e intensidade – as relações têm diferenças 

nas intensidades dos três itens, mas a lealdade a um provedor 

específico pode ser forte de qualquer maneira. 

 Adaptação – em relação de longa duração, as partes precisam se 

adaptar umas às outras. 

 Atração – se aplica a imagem que as empresas carregam por meio de 

suas marcas. 
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 Proximidade e distancia – a proximidade pode ser física, mental ou 

emocional. A física facilita o contato mental e emocional. 

 Formalidade, informalidade e transparência – as relações 

comerciais geralmente são mais informais do que formais. Contudo, os 

aspectos formais precisam ser cautelosos. Um deles é o grau de 

transparência. 

 Rotinização – a entrada de um relacionamento em uma fase de rotina 

é fundamental para a eficiência, mas há que se ter cuidado para que a 

empresa não demonstre desinteresse. 

 Conteúdo – o relacionamento é cada vez mais visto como interação e 

criação de valor conjunto e não mais a troca monetária. O conteúdo de 

uma relação é conhecimento e informação. 

 Propriedades pessoais e sociais – são todas as características das 

pessoas e componentes da rede. As análises dessas variáveis levam a 

matrizes que ajudam a empresa a identificar o melhor padrão de 

relacionamento. 

 

 

 

2.3 Desenvolvimento de Estratégias de Marketing de 

Relacionamento 

 

Historicamente, a estratégia de marketing envolvia a seleção de segmentos 

de mercado alternativos para alcançar, em seguida, a alocação de recursos 

financeiros e outros de acordo com um conjunto de ações de marketing para servir a 

cada segmento, mas a definição tradicional do conjunto de ações de marketing é 

inerentemente apropriada ao profissional de marketing (GORDON, 1999). 

Mas quando o segmento se reduz e o objetivo é criar um valor mútuo e 

compartilhado com o cliente, durante toda uma experiência de compra, o conjunto 

de ações de marketing transforma-se fundamentalmente, tendo assim que ser 

levada em consideração algumas implicações e situações. 
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Gordon (1999) leva em consideração as implicações para a estratégia no 

reconhecimento de relacionamentos, como base para alocar e alinhar os recursos 

dentro de uma empresa. 

Para Day (1994), a estratégia de marketing é o desenvolvimento de atividades 

e tomada de decisões a fim de construir e manter uma vantagem competitiva 

sustentável. Isso se dá em especial pela sua contínua interação com o meio 

ambiente externo da organização, onde se relaciona com vários públicos e, 

particularmente, com o mercado consumidor, buscando informações e respondendo 

às demandas existentes, caracterizando assim a contribuição do marketing para 

com a estratégia organizacional. 

Gummesson (2004) defende o posicionamento e a importância da interação e 

conhecimento do ambiente como um todo, e explica por que a relação do marketing 

“um a um”, não se tornou tão próspera o quanto seus defensores tinham esperado. 

Embora as aproximações resultantes das práticas de “um a um“ tenham alcançado 

resultados significativos em muitas companhias, ele diz que o foco limitado em um 

cliente e um provedor está defasado; as pessoas e organizações vivem em redes 

complexas. 

Essa interação com o ambiente externo mostra que cada vez mais as 

organizações estão buscando o foco no cliente com a proposição de valor superior, 

e muitas organizações utilizam variados tipos de tecnologias para isto. No entanto, a 

tecnologia deve ser vista como um ferramental de apoio ao processo estratégico. 

Para Gordon (1999), mais do que tecnologia, os profissionais de marketing 

precisam de um conjunto completo de capacidades estratégicas de apoio dentro da 

empresa para então permitir ao marketing de relacionamento tudo o que ele pode 

ser. 

Nesse sentido, Shoham e Fiegenbaum (1999) argumentam que ainda são 

poucos os estudos de estratégia de marketing que examinam o processo de seleção 

e operacionalização da estratégia. Para eles a formulação e implementação efetivas 

da estratégia, responsáveis pela criação e manutenção de vantagens competitivas, 

são propiciadas pelo desenvolvimento de capacidades organizacionais. 

Existem quatro capacidades básicas que uma empresa deve desenvolver 

para fazer marketing de relacionamento, são elas: capacidades de pessoal, 

capacidades de processos, capacidade em tecnologia e capacidade em 

conhecimento e percepção do mercado. (GORDON, 1999 p. 79). 
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A capacidade com foco nas pessoas, para o autor, é considerar a importância 

delas, pois estão no centro de qualquer relacionamento. Berry (1995) afirma que, 

quanto maior o envolvimento das pessoas na criação de um valor para o cliente, 

maior o desafio; e se as empresas criam valor por meio do desempenho, nota-se 

que é a partir do envolvimento e do desempenho das pessoas que a empresa 

consegue entregar algo de valor para seus clientes. 

Segundo Gordon (1999), o pessoal de linha de frente deve ter habilidade para 

se comunicar com os clientes de modo a reconhecê-lo, lembrar seu histórico de 

contatos, entender as questões atuais dos clientes, prever certos comportamentos e 

prover respostas, soluções ou sugestões apropriadas. 

É a partir do conhecimento e da percepção dos dados dos clientes que se vai 

poder implementar o gerenciamento do relacionamento. Gordon (1999) explica que 

o ponto de partida para qualquer relacionamento com o cliente está na capacidade 

de deter informações sobre e para os clientes: o conhecimento e a percepção vêm 

de dados sobre as interações, transações e comportamentos manifestos dos 

clientes, incluindo compra, atendimento e atividade de retorno. 

Ainda para o autor, um desafio fundamental é garantir recursos para 

investimentos no conhecimento e percepção do cliente individual durante prazos 

longos. Na visão de McKenna (1992), o marketing de relacionamento deve se apoiar 

no conhecimento e na experiência; pressupondo a interatividade, a conectividade 

para que o cliente realmente possa ser parte da estratégia da organização no 

planejamento de produtos e serviços de valor em um processo dinâmico e contínuo. 

Com o intuito de se obter vantagem competitiva, direciona-se maior empenho 

para o desenvolvimento e a manutenção de atividades e aspectos específicos do 

negócio voltados para a entrega de valor superior aos clientes em relação às ofertas 

concorrentes (WEBSTER, 1988, 1992). 

Kalakota e Robinson (2001) destacam que o conceito de marketing de 

relacionamento envolve a estratégia do negócio, pois tem o objetivo, através dos 

relacionamentos existentes, de gerar crescimento futuro, oferecer serviços de 

excelência através do uso das informações integradas e manter canais de 

relacionamento consistentes com o cliente. 

Dentre as diversas estratégias que podem levar determinada organização a 

desenvolver estratégias de marketing de relacionamento, têm-se o uso das redes 

sociais como será visto a seguir. 
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2.4 Redes Sociais e Marketing de Relacionamento 

 

Atualmente diversos recursos virtuais vêm sendo utilizado pelas organizações 

que buscam na internet um meio de propaganda e marketing, destacam-se, porém, 

os mecanismos de busca, conforme visto anteriormente, mas também as 

comunidades virtuais, como facebook, twitter e Orkut, além dos sites de vídeos, 

como youtube. 

Além dos canais e probabilidades que a internet proporciona para a exposição 

de um produto ou serviço, há também outras opções extremamente eficientes de 

uso da Internet pela Publicidade. A propaganda viral, que utiliza redes-sociais 

existentes na internet, resgata os princípios básicos da comunicação boca-a-boca e 

os conduz para a nova cultura existente hoje em dia, a Cultura virtual. 

Transformando as dimensões deste fenômeno antigo para um meio onde as 

redes sociais são ampliadas, ou seja, a proliferação de informação atinge um 

número maior de pessoas na Internet do que através do desenvolvimento offline. 

Uma rede-social, segundo Recuero (2005) pode ser percebida através do 

teorema da teoria dos grafos do matemático Ëuler, onde um grafo é uma reprodução 

de um conjugado de nós conectados por arestas que em conjunto, desenvolvem 

uma rede. Em se tratando das redes-sociais os nós são as pessoas e as arestas são 

as vinculações entre elas.  

No entanto, antes de buscarmos conceituar o marketing e a propaganda viral 

é necessário discutir alguns princípios basilares que fundamentam o contexto que 

essa nova realidade está inserida, as redes sociais contemporâneas e a cultura 

virtual, que são a base de todo o método de comunicação na Internet. Falando sobre 

cultura virtual ela é a cultura da sociedade atual, é o “produto de uma sinergia entre 

o tecnológico e o social” (LÉVY, 2001, p.15), ou seja, a nova forma de cultura da 

sociedade contemporânea onde a tecnologia tem um papel fundamental nas formas 

de sociabilidade, essa tecnologia “que foi durante a modernidade um utensílio de 

racionalização e de separação parece modificar numa ferramenta de convivências e 

comunitárias” (LÉVY, 2001, p.16). 
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A cultura virtual traz à tona modernas formas de comunicação, o espaço 

virtual proporciona um amplo espaço para interação. Pierre Lévy diz que “a cada 

fase da evolução da linguagem a cultura humana torna-se mais forte, mais criativa, 

mais rápida” (LÉVY, 2001, p. 19), indo além, o autor afirma que o espaço virtual é o 

mais recente desenvolvimento da linguagem humana.  

Assim sendo, se hoje grande parte do procedimento de comunicação das 

redes-sociais acontece pela Internet, assim como grande parte da vida de cada um 

de nós, é imprescindível conhecer esse novo ambiente para após perceber o 

processo de comunicação das redes sociais na cultura virtual, analisando as 

características exclusivas desses grupos, pois além de apresentar para a Internet 

formas de convivência já existentes no ambiente real, os grupos sociais formados na 

internet mostram diferentes maneiras de agir e conviver.  

Em função dessas especificidades que a cultura virtual apresenta, se faz 

indispensável conhecer intensamente este novo ambiente e as formas de 

comunicações emergentes deste novo sistema, “estamos vivenciando densas 

transformações no espaço urbano, nas formas sociais e nas práticas da cultura 

virtual com a emergência das novas formas de comunicação sem fio” (LEMOS, 

2004), são essas alterações que se necessita apreciar para praticar uma nova forma 

de publicidade, conhecer o público-alvo é a fundamental ferramenta que faz com 

uma campanha publicitária ou de marketing seja bem sucedida, sendo assim, para 

poder utilizar esta nova mídia, a Internet, é fundamental conhecer as redes sociais 

presentes na Web e a cultura em que estão imersos. 

A internet tem crescido de forma intensa nos últimos anos e tem sido bastante 

utilizada pelas mídias, tanto nacional como internacionalmente. Devido a suas 

características basilares, a internet proporciona ao mercado publicitário muitas 

oportunidades, seu principal diferencial é permitir a segmentação e um alto impacto, 

oferecendo resultados importantes às vendas. Outro destaque se dá pelos 

resultados ocorrerem em tempo real e dessa forma permite aos anunciantes 

modificar a qualquer momento os rumos de sua proposta de marketing e 

comunicação. 

De acordo com Kotler (1996), há quatro formas de desenvolver o marketing 

virtual e aumentar o mercado na internet: vitrines eletrônicas, anúncios online, 

correio eletrônico e a participação em comunidades e/ou fóruns. Nos sites também 

chamados de vitrines eletrônicas podem-se descobrir detalhes de produtos e/ou 
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empresas. As comunidades ou fóruns são ferramentas para os sites destinados a 

promover debates. 

Além destes canais citados, diferentes novas maneiras de divulgação e 

contato com o consumidor estão surgindo na internet, o mais importante para uma 

determinada empresa é estar constantemente atualizadas com as mais novas 

tecnologias e tendências do mercado global e que seu público alvo busque criar ou 

participar de formas de contato com as empresas os tornando mais próximos. 

Orkut, Msn, Google Talk etc. são algumas das mais recentes formas de 

empresas e consumidores se comunicarem estabelecendo-se redes sociais virtuais 

e nesse sentido a empresa precisa atingir seu público-alvo aderindo as novas 

formas de comunicação. 

Na prática, a Internet não modificou os princípios fundamentais de Marketing, 

mas têm influenciado alguns destes princípios. Tais como o comportamento de 

compra, a precificação, a promoção, canais de distribuição e estratégias.  

Nos primeiros estágios das atividades comerciais na Internet, ser detentor de 

um website mais eficiente e criativo era o suficiente para a prosperidade de negócios 

virtuais. Porém, na atualidade, a concorrência é mais intensa, e, ter uma sólida 

estratégia de Marketing na Internet pode se de grande utilidade para uma empresa. 

Os autores lembram que a Internet propiciou aos executivos de Marketing novos 

instrumentos e agrega conveniência que pode aumentar o sucesso de seus esforços 

de Marketing (DEITEL, DEITEL e STEINBUHLER, 2004). 

A Internet é uma ferramenta poderosa para vendas e marketing, pois fornece 

capacidades para a personalização e interação com clientes que não podem ser 

encontradas em outros canais. Empresas podem manter diálogos continuados com 

clientes usando e-mail, bate-papo e grupos de discussão eletrônica, para solidificar 

seus relacionamentos com eles. A Internet também tem o potencial de permitir uma 

interação mais rápida, mais barata e mais personalizada com os clientes do que 

qualquer outra mídia. 

Sandhusen (2003) argumenta que as atividades de Marketing podem sofrer 

incrementos em todos os aspectos com a utilização da Internet. O autor menciona 

que a sua utilização tem influência direta no processo do planejamento estratégico 

de Marketing, da identificação e definição de segmentos do mercado-alvo, na 

elaboração de compostos de marketing, na fixação de objetivos de Marketing, na 

implantação de programas de Marketing, e por fim na medição do desempenho. 
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A Internet é potencialmente útil para todo o processo de Marketing das 

empresas, oferecendo acesso a uma grande gama de dados demográficos e outras 

informações sobre o ambiente externo. Ainda, segundo os autores, essas 

informações podem conduzir as empresas a elaborarem novas estratégias de 

Marketing ou realizar ajustes nas atuais para se manterem a frente da concorrência 

(DEITEL, DEITEL e STEINBUHLER, 2004). 

As empresas ao incluírem a Internet em sua estratégia de negócios, podem 

eliminar algumas barreiras quanto à entrada no mercado nacional ou internacional. 

Tais barreiras incluem os custos de marketing, distribuição e conquista da lealdade 

dos clientes.  

O objetivo do Marketing no ambiente virtual da Internet é combinar a própria 

Internet com os canais e atividades tradicionais de Marketing do ambiente físico, no 

fomento de relacionamentos lucrativos e de longa duração com o cliente. Entretanto, 

Silva e Oliveira (1997) afirmam que o Marketing na Internet difere do Marketing 

tradicional, pois, no primeiro caso, enquanto no Marketing as empresas buscam 

definir e atingir seu mercado-alvo, na Internet são os clientes e os prospects que se 

dirigem aos websites das empresas. Para os autores como consequência da 

globalização, os Produtos (bens e serviços) podem ser criados e produzidos em 

diferentes localidades, cabendo às empresas o papel da busca pela expansão do 

conceito de produto, pela Internet, por meio dos serviços de atendimento ao 

consumidor e de pós-vendas. O Preço, que depende da percepção de valor do 

produto pelo cliente, passa a ter seu foco sobre os meios de pagamento e as 

questões legais e de segurança nas transações, refletindo os custos de produção e 

distribuição na Internet. A Praça ou Distribuição expande-se para o espaço virtual. 

da própria Internet, na busca pela distribuição de produtos on-line, em qualquer 

tempo e lugar.  

A Promoção ou Comunicação é realizada na Internet, incorporada como nova 

mídia, em seu caráter de interatividade (SILVA e OLIVEIRA, 1997). Com o uso do 

Marketing por meio da Internet, é fundamental que empresário conheça as políticas 

do país onde deseje realizar uma campanha publicitária. Segundo os autores, do 

mesmo modo, o público tem assumido novas atitudes predisposições que podem 

afetar seu interesse por certos produtos e serviços. No entanto, o importante não é o 

número de P’s, mas sim a forma que a empresa, tanto tradicional quanto virtual estar 

empenhada em satisfazer da melhor maneira possível seu cliente. 
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Além de a Internet ser algo novo no ambiente de negócios, ela se caracteriza 

por estar em permanente mudança. Assim é que, o mercado físico tradicional 

(marketplace) está mudando, assim como a necessidade de entregar bens, 

tendendo a ceder lugar ao mercado virtual (marketspace) (TURBAN; KING, 2004). 

Este último é identificado como um mercado eletrônico, onde os bens são entregues 

diretamente aos compradores ao se completar a compra. 

A migração da propaganda de massa para uma abordagem de Marketing 

one-to-one tem sido facilitada pela tecnologia aplicada na Internet, como 

conseqüência da evolução do Marketing de Relacionamento. As empresas 

conseguem conhecer, mediante a utilização de recursos como bancos de dados de 

clientes e cookies, hábitos de compra e características dos clientes, de modo a 

dirigir-se a eles de maneira personalizada.  

É preciso que o gestor de Marketing tenha consciência das oportunidades 

peculiares trazidas pela Internet de estar em contato com seus clientes e assegurar 

sua lealdade. A Internet provavelmente possui maior potencial de lidar com 

consumidores em uma base one-to-one. Cabe ao gestor de Marketing avaliar o que 

funciona melhor com seus clientes. Kalakota e Robinson (2001) acrescentam que, 

para aumentar a retenção de clientes, as empresas estão desenvolvendo e 

gerenciando o relacionamento com eles por meio de melhor integração entre 

vendas/serviços e novas tecnologias. Segundo esses autores, o conceito de 

maximização do relacionamento com o cliente como diferencial competitivo ganhou 

destaque no final da década de 1980, quando os gerentes perceberam que os 

clientes não existem de maneira agregada, e que, portanto, a filosofia expressa pelo 

aforisma “um tamanho serve para todos” pode não funcionar. A estratégia deve 

prever que as empresas vendam aos seus clientes ao mesmo tempo em que os 

sirvam. E, para tanto, a facilidade de interação proporcionada pela Internet favorece 

o diálogo com o uso de e-mail, chats, grupos e fóruns de discussão e outros. A 

comunicação passa a superar fronteiras geográficas, revelando um alcance cada 

vez mais amplo (KALAKOTA; ROBINSON, 2001). 

Sandhusen (2003) coloca que grande parte dos benefícios da utilização da 

Internet reside principalmente de quatro modalidades de websites pelos qual a maior 

parte do comércio e da comunicação tem lugar, destaca-se: websites institucionais; 

websites informativos; websites de venda e websites de serviços. Kotler e Keller 

(2006) ilustram que na Internet há dois tipos de empresas: empresas totalmente 
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virtuais e empresas virtuais e reais. Os autores ressalvam, ainda, que a Internet é útil 

para produtos e serviços em que o comprador busca mais comodidade na compra 

ou preço mais baixo. Porém é útil, também, quando compradores precisam de mais 

informações sobre características e preços de produtos. 

De acordo com Kalakota e Robinson (2002), uma facilidade trazida pela 

Internet é a personalização de produtos e serviços, em âmbito maior do que nas 

lojas físicas, onde geralmente se trabalha com produtos padronizados. Tornou-se 

mais fácil configurar, além de computadores, carros, jóias, presentes e uma 

diversidade de outros produtos e serviços, como viagens e seguros, por exemplo. Se 

desenvolvida adequadamente, é possível atingir a “customização” em massa, a qual 

fornece vantagem competitiva, ao mesmo tempo em que aumenta a demanda total 

de certa categoria de produtos e serviços (TURBAN; KING, 2004). 

Albertin (1998) distingue a produção em massa da “customização” em massa. 

Na primeira, baixos custos são obtidos mediante economias de escala e pelo 

desenvolvimento de processos mais eficientes de produção; já na “customização” 

em massa, baixos custos são obtidos, principalmente por meio de economias de 

escopo, aplicando-se um processo específico para produzir uma grande variedade 

de produtos ou serviços a menores custos e mais rapidamente, muitas vezes com 

auxílio da tecnologia. 

Na mesma linha, à medida que a concorrência aumenta a empresa não pode 

se furtar a procurar agir sob uma orientação para o mercado. Ao invés do 

pensamento dominante ser o da ótica da oferta, é imperativo analisar a ótica da 

demanda para elaboração de estratégias competitivas, além do exercício de 

monitoramento dos passos da concorrência (SANDHUSEN, 2003). 

A transformação de uma ampla gama de produtos e serviços, de físicos para 

digitais. O autor adverte, entretanto, que, apesar de o ritmo de desenvolvimento de 

produtos digitais ser crescente, continuarão a existir produtos e serviços físicos, que 

também podem ser comercializados pela Internet. 

Albertin (1998) afirma que a noção de comunidade tem sido o coração da 

Internet desde o seu início. Os cientistas têm utilizado a Internet para compartilhar 

dados, colaborar em pesquisas e trocar mensagens; formaram-se comunidades de 

pesquisa interativas, que não existiam fisicamente, mas passaram a existir na 

Internet.  
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Atualmente, muitas comunidades têm surgido para atender aos vários 

interesses dos usuários. As comunidades on-line também são uma forma de 

angariar audiência para os websites, pela criação de grupos de discussão, listas de 

distribuição, contatos com vários webmasters para incluir em seus websites links 

para os websites da empresa, inscrição dos websites para prêmios, empresa de 

eventos on-line, entre outros.  

A segmentação prevê a adoção de estratégias de Marketing direcionadas a 

grupos identificados segundo algum critério relevante. As comunidades podem 

explorar o critério de segmentação, agregando interação e uma gama maior de 

serviços aos clientes, como encontros periódicos para discussão de características 

de produtos, impactos ambientais dos mesmos, novos usos etc.  

A importância da Internet como canal de compra e vendas, tem crescido na 

medida em que as empresas adotam um canal virtual e real. A integração entre os 

canais deve levar em conta as vantagens da comercialização on-line e da off-line, a 

fim de proporcionar melhores retornos. Dessa forma, mesmo observando muitas 

mudanças no ambiente de Marketing, é complexa a tarefa de analisar e até 

descrever o que se altera no Composto de Marketing pelas implicações da Internet, 

porque ela está em mudança contínua (YAMASHITA; GOUVÊA, 2005).  

Entre outras coisas, a Internet supera limites de tempo e espaço geográfico e 

favorece o deslocamento do poder de barganha para o consumidor. Ao fornecer 

informações relacionadas a vários produtos, e por permitir fácil acesso a diversos 

fornecedores de produtos, a Internet colocou o cliente em uma posição de controle 

singular.  Acrescentam, ainda, que a Internet é uma fonte abundante e interativa de 

informações,  confere poderes aos clientes, ao lhe oferecer uma série de opções 

que nunca tiveram antes: um sem número de marcas para serem escolhidas, bases 

de dados pesquisáveis, características únicas de personalização, numerosas opções 

de entrega, produção “customizada”, acesso e download instantâneos de conteúdo 

eletrônico, itens de leilões, entre outros. 

Yamashita e Gouvêa (2005) estabelecem, por fim, que as empresas que 

desejam utilizar a Internet na melhoria de seus negócios devem realizar um 

planejamento do nível adequado de tecnologia a ser adotado para a comercialização 

de produtos e serviços, para um melhor aproveitamento deste canal eletrônico. As 

autoras afirmam que para a Internet constituir em um ferramental estratégico 



60 
 

conveniente, as empresas devem considerar seu mercado-alvo, sua concorrência e 

os recursos disponíveis. 

 

 
2.4.1 O ambiente virtual como o novo ambiente de negócios 
 
 
 

Todas as considerações, teorias, modelos e pesquisas mencionadas até o 

momento neste trabalho permearam o ambiente real de negócios e tiveram como 

finalidade embasar as considerações a serem desenvolvidas a seguir, voltadas para 

um ambiente em ebulição e rápido desenvolvimento: a Internet. 

Terra e Gordon (2002) acentuam que tecnicamente a Internet pode ser vista 

simplesmente como um grupo de protocolos de conectividade, interoperabilidade e 

apresentação que permitem a comunicação eficiente (ao dividir a informação em 

pequenos pacotes que maximizam os fluxos de rede e ao estabelecer protocolos 

padronizados de comunicação) de: a) pessoas com pessoas; b) pessoas com 

máquinas; e, c) máquinas com máquinas (de origens, funções e capacidades de 

processamento diferentes). 

Sem superestimar a importância da internet, Terra (2002) afirma que ela é 

simplesmente uma nova forma de comunicação que agrupa protocolos de 

conectividade, interoperabilidade e apresentação que permitem a comunicação 

eficiente entre pessoas e pessoas, pessoas e máquinas e máquinas e máquinas.  

Em poucos anos, a Internet transformou-se como um ícone impossível de ser 

ignorado pelas empresas que, como afirmam autores como Gouvêa e Yamashita 

(2004) e Terra (2002), reconhecem em seu potencial estratégico a capacidade de 

alterar hábitos e costumes dos consumidores, afetar a interação humana, interferir 

nos processos das organizações e nos atuais modelos de negócios, e até definir os 

rumos da competição no acirrado mundo globalizado. 

Neste novo cenário, em que o consumidor tem acesso total aos produtos da 

empresa, podendo efetuar suas compras de modo personalizado, a qualquer hora e 

local, torna-se relevante a observação de que o conceito de interação física do 

mercado (Market Place) está se transformando em transação virtual (Market Space) 

(ZILBER, 2002; VIVAN, 2005). 
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Além do conceito de espaço, para Bretzke (2000) também perdem a 

relevância os conceitos de distância física e de tempo já que, com a utilização da 

rede, a distância física não mais existe e o tempo para as compras e relacionamento 

adquire o padrão “24/7”, isto é, à disposição 24 horas por dia, sete dias por semana.  

Para Winer (2001) a oportunidade da criação de melhores relacionamentos 

com os clientes acontece hoje de uma forma antes impensável graças à tecnologia 

da informação e especialmente à Internet. 

Atuar dentro desses novos enfoques é tarefa que requer profundo 

conhecimento das diferenças entre o comércio tradicional e o virtual, bem como 

entre o relacionamento travado no ambiente tradicional e aquele que acontece 

nesse novo ambiente. 

Para operar em ambiente virtual, continua Winer (2001), uma empresa faz 

altos investimentos em tecnologia e utiliza a Internet como suporte para ampliar seus 

mercados e aproximar a empresa de seus consumidores. 

Aprofundando essa questão, O’Malley e Tynan (2000) advertem que na 

tentativa de estabelecer relacionamentos com seus clientes, as empresas investem 

recursos apenas na construção de bancos de dados e na tecnologia, apostando nos 

dados em detrimento da colaboração direta do consumidor no ciclo de venda do 

produto. 

No mesmo sentido, Lee (2000) afirma que a estratégia de relacionamento 

com o consumidor pode ser suportada pela tecnologia, mas não dirigida por ela, 

concordando assim com Barwise, Elberse e Hammond (2001) que indicam a 

necessidade de se combinar outros canais e atividades para se construir 

relacionamentos. 

Este capítulo apresentou uma visão dos principais aspectos considerados 

dentro do escopo teórico de marketing, de estratégia, de marketing de 

relacionamento, e levando em consideração o objetivo deste trabalho. Coube a 

apresentação dos aspectos teóricos com significativo destaque para os modelos de 

marketing de relacionamento ou propostas de marketing de relacionamento, dos 

expostos é possível compreender algumas relações existentes e de particular 

importância como os aspectos de vínculos e redes de relações que aparecem em 

todos os modelos, assim como, na maioria dos mesmos as estratégias de marketing 

de relacionamento estão focadas para captação, manutenção e retenção de clientes. 
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Diante do exposto, sequencialmente estão os procedimentos metodológicos 

utilizados para a efetivação do estudo. 

 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Procedimentos metodológicos 

 

 Lakatos e Marconi (2002) definem como método a escolha de um conjunto 

de procedimentos ou atividades sistêmicos adotados para descrever ou explicar uma 

situação sob estudo. Essa escolha deve ser criteriosa e observar a natureza do 

objetivo ao qual se aplica e o objetivo que se tem em vista no estudo. 

Por suas características, este trabalho se define como uma pesquisa 

exploratória, escolha que se justifica nos argumentos de autores que descrevem sua 

utilização sob diferentes parâmetros: Yin (2006) ratifica seu emprego quando há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado sobre o tema, considera os estudos 

exploratórios ideais quando há a necessidade de se responder a questões do tipo 

“como” e “por quê“. 

Na questão investigada aqui sobre marketing de relacionamento em indústria 

de consumo de massa identificou-se uma dificuldade em encontrar, na prática, 

empresas que realmente incluíssem essa modalidade em suas práticas de 

marketing talvez porque ainda o marketing de relacionamento é típico de empresas 

de prestação de serviço. Por esse motivo, fez-se necessário realizar um 

levantamento, como se recomenda na literatura recente, para responder tal 

questionamento e, assim, identificar como o marketing de relacionamento é 

trabalhado em uma indústria de bebidas e, se são utilizados, por que a internet vem 

sendo utilizada como modalidade de relacionamento entre indústria e clientes. 

Assim, considerando-se: 

a. as características intrínsecas e a natureza contemporânea do contexto em 

estudo;  

b. a finalidade de esclarecer e aprofundar aspectos relevantes sobre o tema 

em estudo, ou seja, os objetivos da empresa frente à percepção do cliente quanto ao 

relacionamento; 

c. a proposta de contribuir para estudos futuros sobre o relacionamento e a 

fidelização de clientes no ambiente dos portais corporativos; pode-se observar o 

caráter exploratório da pesquisa objeto desta dissertação. 
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A escolha do método utilizado, o estudo de caso, também foi definida como 

ideal para atender aos objetivos deste trabalho. 

Yin (2005, p. 32) define o estudo de caso em duas partes, na primeira 

apresenta o escopo do estudo de caso e na segunda apresenta as características 

técnicas: 

1) Um estudo de caso é investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos. 

2) A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente 

única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de 

dados e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências com 

os dados precisando convergir em um formato de triângulo e, como outro 

resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas 

para conduzir a coleta e a análise de dados. 

 

O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas 

históricas, mas acrescenta duas fontes de evidência que usualmente não são 

incluídas no repertório de um historiador: observação direta dos acontecimentos que 

estão sendo estudados e entrevistas de pessoas nele envolvidas (YIN, 2006). 

No que tange a pesquisa do tipo qualitativa foi considerada o método mais 

adequado para responder a questão de pesquisa deste trabalho. É necessário 

considerar que o envolvimento de consumidores no desenvolvimento de novos 

produtos ainda é um fenômeno recente, portanto, ainda necessitando que novos 

estudos acadêmicos aprofundem o tema proposto. 

A pesquisa qualitativa também apresenta a capacidade de gerar ideias e 

insights para o pesquisador, contribuindo para esclarecer conceitos e gerar insumos 

para pesquisas complementares. A construção de hipóteses e proposições pode 

apresentar contribuições significativas de resultados de pesquisas qualitativas, 

dessa forma, contribuindo para a robustez dos estudos (CHURCHILL e PETER, 

2000; PERIN et al., 2002). 

É importante ressaltar que as pesquisas qualitativas não permitem que sejam 

realizadas medições de variáveis ou eventos, pois não são empregadas técnicas 

estatísticas de análise de dados. Entretanto, o rigor metodológico deve ser mantido 
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pelos pesquisadores, com objetivo de garantir a cientificidade requerida nos estudos 

acadêmicos (ZIKMUND, 2006). 

 

 

3.2 Protocolo de Estudo de Caso 

 

O objetivo deste tópico será apresentar os procedimentos metodológicos que 

foram utilizados no decorrer deste estudo com característica qualitativa. Para tanto, 

foram apresentadas suas implicações, dificuldades e métodos empregados para o 

desenvolvimento do estudo. 

Acevedo e Nohara (2006) consideram que para o reconhecimento de um 

estudo como uma pesquisa científica depende de sua condução por meio de uma 

investigação planejada e desenvolvida dentro das normas e o rigor da metodologia 

científica. Assim, a escolha da metodologia que permeou este trabalho considerou 

as recomendações de Yin (2006). 

Para tanto, a fim de guiar a coleta de dados foi utilizado o protocolo de estudo 

de caso relacionando as atividades a serem realizadas e os procedimentos a serem 

seguidos. Devem-se determinar os instrumentos para a coleta de dados, os quais, 

normalmente, podem ser a literatura, documentos de arquivo, entrevistas, 

observação, experiências e, mesmo, artefatos. 

Para Yin (2006, p. 92), o protocolo é uma das táticas principais para aumentar 

a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso e destina-se a orientar o 

pesquisador ao realizar a coleta de dados a partir de um estudo de caso. Abaixo, as 

principais sessões desse protocolo (YIN 2006, p. 94-95): 

 Visão geral do Projeto (objetivos e patrocínios do estudo, questões do 

estudo de caso, leituras importantes sobre o tópico que está sendo 

investigado). 

 Procedimentos de campo (apresentação de credenciais, acesso aos 

“locais” do estudo de caso, fontes gerais de informações e 

advertências de procedimentos). 

 Questões de estudos de caso / Perguntas da Pesquisa (as 

questões específicas que o pesquisador deve manter em mente ao 
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coletar os dados e as fontes em potencial de informações ao se 

responder cada questão). 

 Relatório do estudo de caso / Procedimentos de Análise (esboço 

formato para os dados, uso e apresentação de outras documentações 

e informações bibliográficas. 

 

Utiliza-se no estudo de caso o modelo de Gummesson de marketing de 

relacionamento, elaborando assim um estudo comparativo entre a teoria e a prática 

de marketing da AMBEV. 

 

 

3.2.1 Visão geral do Projeto 

 

Como método, escolheu-se o estudo de caso único, partindo-se da análise de 

dados e informações fornecidos pela empresa, bem como da realização de 

entrevistas em profundidade com seus executivos, encerrando a abordagem 

qualitativa do trabalho. Completando a triangulação de dados, utilizou-se uma 

abordagem quantitativa junto aos clientes da empresa em estudo, por meio da 

aplicação de um levantamento do tipo survey. 

Desta forma, além de descrever detalhadamente a metodologia a ser utilizada 

para a consecução do estudo proposto, este tópico tece considerações sobre a 

escolha e justificativa da tipologia de pesquisa escolhida, além de observações 

sobre a escolha do caso a ser estudado e os instrumentos e a coleta de dados.  

 

 

3.2.1.1 Unidade de Análise 

 

A Unidade de análise deste estudo é a maior indústria privada de bens de 

consumo do Brasil e a maior cervejaria da América Latina, a AMBEV. A Companhia 

foi criada em 1º de julho de 1999, com a associação das cervejarias Brahma e 

Antarctica. A fusão foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(Cade) em 30 de março de 2000. Líder no mercado brasileiro de cervejas, a AMBEV 

está presente em 14 países, é referência mundial em gestão, crescimento e 
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rentabilidade. Com a aliança global firmada com a InBev, em 3 de março de 2004, a 

Companhia passou a ter operações na América do Norte com a incorporação da 

Labatt canadense, tornando-se a Cervejaria das Américas. 

 

 

3.3 Procedimento do Campo 

 

As informações serão extraídas através de relatos, depoimentos e 

explicações junto à diretoria da AMBEV, assim como, sua assessoria de imprensa e 

com a participação da Assessoria de Imprensa da ABIR – Associação Brasileira de 

Indústrias de Refrigerantes não alcoólicos, por essa razão a pesquisa também é de 

caráter qualitativo. 

Trata-se de um estudo de caso único, o qual proveu informações da interação 

direta com a AMBEV e com a ABIR. O contato foi planejado com antecedência por 

Thaís Martins da assessoria de imprensa da ABIR após um agendamento por 

telefone, o contato com os dois diretores da divisão de refrigerantes da AMBEV foi 

feito por e-mail por intermédia da Assessoria de imprensa da empresa. 

Em resumo podem-se apontar os seguintes dados para a pesquisa de campo 

a ser desenvolvida: 

 Organização Estudada: CIA BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV: A 

AMBEV é a maior indústria privada de bens de consumo do Brasil e a maior 

cervejaria da América Latina, localizada a Rua Renato Paes de Barros 1017 - 4º 

Andar; CEP: 4530001; Cidade: São Paulo UF: SP 

 Unidade de Análise: Departamento de Refrigerantes; Assessoria de 

Imprensa; Atividades de planejamento estratégico de internacionalização de 

produtos. 

 Fontes de Evidências: Entrevistas dirigidas e análise de planejamento 

estratégico em marketing. 

 Principais Instrumentos de Coleta de Dados: Questionários com questões 

pré-definidas que foram enviadas por e-mail para todos os participantes para que, 

posteriormente fossem marcadas as entrevistas individuais em profundidade e com 

foco.  
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Dentre os entrevistados destacam-se: 

 Entrevistado 1: Michel Dimitrios Doukeris - Atua na organização desde 1996, 

tendo ocupado o cargo de Diretor de Refrigerantes no Brasil até meados de 

2011, atualmente é diretor da divisão AMBEV- Refrigerantes na China, 

atuando diretamente com a Internacionalização da Marca, sobretudo, do 

Guaraná Antarctica. 

 Entrevistado 2: Francisco de Sá Neto - Diretor de assuntos corporativos da 

divisão de Refrigerantes desde 2006 é responsável por desenvolver e estudar 

os canais de mídias sociais da organização. 

 Entrevistada 3: Jaqueline Bigaton - Assessoria de Imprensa da AMBEV. 

Possui experiência de mais de dez anos na organização, participou da fusão 

da empresa e fundação da AMBEV, atua como Relações Públicas da divisão 

de refrigerantes. 

 Entrevistada 4: Thaís Martins - Assessora de Imprensa, desde 2000, da 

ABIR (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas 

Não-Alcoólica). Exímia conhecedora do setor, podendo assim contribuir com 

informações valiosas do mercado e das concorrentes da AMBEV, facilitando 

assim na classificação das ações de Marketing de Relacionamento da 

AMBEV se comparada as suas concorrentes. 

 

O local das entrevistas foi dentro da empresa, em salas de reuniões, 

escolhidas pelos entrevistados por conveniência. Optou-se pelas anotações, a 

pedido dos executivos entrevistados. 

Importante ressaltar também que as entrevistas foram realizadas em dias e 

horários diferentes. Sendo que, todas elas tiveram duração de aproximadamente 

duas horas cada uma.  

O roteiro de entrevistas, conforme já mencionado, fora elaborado a partir do 

modelo dos 30 R’s, que foram depurados em blocos de questões categorizadas; 

com maior relevância utilizando a técnica da análise de conteúdo e do discurso 

coletivo, extraindo, a partir da análise da própria pesquisadora, categorias com maior 

importância para as empresas deste setor. Foi realizado um pré-contato via e-mail e 

telefone, com os entrevistados, para verificar a disponibilidade, adequação do 

vocabulário e familiarização dos termos e conceitos empregados no marketing de 

relacionamentos.  
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Concordando com Yin (2006), que recomenda a utilização de múltiplas fontes 

de evidência, este estudo faz uso de informações oriundas de dados primários e 

secundários, coletados em etapas distintas ao longo do trabalho, assim 

especificados: 

a. Dados primários: obtidos em pesquisa de campo através de entrevistas 

estruturadas, aplicação de questionários e observações pessoais da pesquisadora; 

e, 

b. Dados secundários: obtidos em publicações diversas como livros, jornais, 

revistas especializadas, periódicos, trabalhos acadêmicos, artigos, base de dados de 

órgãos públicos e entidades privadas, entre outros. 

Os dados necessários a esta pesquisa foram coletados através de:  

a. levantamento bibliográfico, com dados acima especificados;  

b. levantamento qualitativo de dados; e, 

c. levantamento quantitativo de dados, ambos conforme procedimentos 

descritos nos itens a seguir. 

Durante todas as etapas de coleta de dados a pesquisadora atuou como 

observadora, reunindo dados e impressões que pudessem ser utilizados como 

informações para o enriquecimento das questões ou como subsídio para a 

interpretação dos dados obtidos durante o processo de coleta, discussão e 

conclusão deste trabalho. 

Yin (2006) determina que a realização de um estudo de caso deve envolver 

cinco elementos: a) as questões do estudo; b) suas proposições (se houver), c) suas 

unidades de análise; d) a lógica que une os dados às proposições, e, e) os critérios 

para a interpretação dos dados. 

O mesmo autor argumenta que o método se mostra o ideal para a 

averiguação do motivo pelo qual um conjunto de decisões foi tomado (por que a 

empresa utiliza o portal corporativo como ferramenta de relacionamento), como essa 

ferramenta, em conjunto com o marketing de relacionamento é utilizada para criar 

relacionamento e fidelização de clientes e, ao investigar-se a percepção do cliente, 

quais são os resultados de tal iniciativa. 

Entretanto, para Yin (2006) os estudos na área de Administração podem 

requerer tanto a utilização de estudos de um único caso quanto a de casos 

múltiplos, escolha esta determinada em função da natureza da situação a ser 

investigada. 
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A opção pelo estudo de caso único como orientador deste trabalho encontra 

justificativa nas concepções de Yin (2006) ao assumir como pressupostos a 

investigação de um fenômeno atual (marketing de relacionamento em indústria de 

consumo de massa) dentro de seu contexto na vida real (a necessidade do 

relacionamento empresa-cliente), em um setor de massa (refrigerantes) e dentro de 

um ambiente onde os estudos ainda são pouco disseminados (relacionamento com 

o cliente no ambiente virtual). 

Segundo entendimento de Yin (2006), um estudo de caso único é relevante 

quando representa um caso raro que valha a pena ser documentado ou sirva a um 

propósito revelador, podendo também ser utilizado quando se deseja compreender 

processos de inovação e mudanças a partir da complexa interação entre as forças 

internas e o ambiente externo. 

Assim, o que configura o aspecto raro do caso em evidência, e que justifica a 

utilização do estudo de caso único, é a falta de elementos comparativos (CÉSAR, 

1995), ou seja, apesar do marketing de relacionamento estar se popularizando como 

ferramenta e de ser hoje utilizado por empresas de todos os segmentos, poucas se 

propõem a conduzir suas ações de relacionamento com o cliente unicamente por 

meio das redes sociais. 

 

 

 

3.3.1  Perguntas da Pesquisa 

 

 

A pesquisa foi feita através de e-mails enviados aos participantes, e 

posteriormente por entrevistas agendadas previamente, nos quais as perguntas em 

sua íntegra estão relacionadas em Apêndice A, e são discutidas nos parágrafos 

seguintes. 

Elaborado com base nos elementos formadores da bibliografia de 

Gummesson (2005), em que o autor explicita que a filosofia do marketing de 

relacionamento e os exemplos caracterizados precisam ser convertidos em 

relacionamentos tangíveis, que possam tornar-se parte do planejamento de 

marketing e negócios de uma organização. 
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O que o autor faz por meio de 30 tipos de relacionamentos aos quais 

denomina e classifica em 30 R’s, indo do R1 ao R30, eles se complementam não 

constituindo escala de importância de maior para menor, ou vice-versa. 

A aplicação de cada R depende do contexto da organização e variam de 

mercado para mercado, a proposição do autor é dentro da ótica do marketing por 

meio de relacionamentos. 

As relações estão agrupadas da seguinte maneira: os primeiros dois tipos de 

relacionamentos são as relações do mercado; sendo relações entre fornecedores, 

consumidores, concorrentes e outros que operam no mercado. Constituem a base 

do marketing, são orientadas de forma externa e se aplicam ao próprio mercado. 

Algumas referem-se ao relacionamento com consumidores e também outras 

organizações, enquanto outras concentram-se em consumidores e relações 

interorganizacionais. 

As relações de mercado são: 

a) Clássicas (R1-R3) envolvem o duo fornecedor – consumidor, o trio que 

envolve fornecedor – consumidor – competidor e a rede de distribuição física. 

b) Especiais (R4-R17) representam certos aspectos dos relacionamentos 

clássicos, com a interação durante o encontro de serviço ou o consumidor como 

membro de um programa de fidelidade. 

Outras relações apontadas, que não são de mercado, mas que, 

indiretamente, influenciam a eficiência dos relacionamentos de mercado são: 

Megarrrelacionamentos e Nanorrelacionamentos. 

a) Os megarrelacionamentos (R18-R23) existem acima dos relacionamentos 

de mercado; proporcionam uma plataforma para os relacionamentos de mercado e 

referem-se à economia e à sociedade em geral; 

b) Os nanorrelacionamentos (R24-R30) são encontrados nas relações de 

mercado, isto é, relações dentro de uma organização chamada de 

intraorganizacionais. 

Todas as atividades internas influenciam as relações limitadas 

externamente. 

A utilização dos 30 R’s para a coleta de dados serviu posteriormente ao 

estudo como base de linhas gerais para a categorização e identificação dos 

elementos formadores de base para a determinação das estratégias de marketing de 
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relacionamento e guia geral para os critérios de avaliação que as empresa poderão 

utilizar. 

O autor ainda destaca que a forma como ele interpretou as definições e 

conteúdos são controlados por relevâncias práticas atuais e teóricas, e que por trás 

dos 30 R’s, há uma forte influência da grounded theory na abertura e sensibilidade 

exigidas por essa abordagem indutiva para a ciência. Enquanto se continuar a 

procurar um tipo de fenômeno, neste caso o marketing de relacionamento, a 

persistência fará fazer com que apareçam padrões, sistemas e também categorias. 

Categorias estas abordadas a seguir e que contemplam este estudo. 

A Grounded Theory é, geralmente, apresentada como uma abordagem de 

pesquisa qualitativa ou com base epistemológica fenomenológica. Mas há dois 

posicionamentos divergentes ao método. 

Um deles que dá ênfase à característica emergente do método e aos 

processos indutivos desenvolvidos pioneiramente nos anos de 1950 e 1960, pelo 

Departamento de Sociologia da Universidade de Columbia, defendido por Glaser 

(1992). 

E o outro desenvolvido por Strauss (1987) e consolidado também por 

Strauss aliado a Corbin (1998) que permite a influência de pré-concepções do 

pesquisador. 

A Grounded Theory é um método científico que utiliza um conjunto de 

procedimentos sistemáticos de coleta e análise dos dados para gerar, elaborar e 

validar teorias substantivas sobre fenômenos, essencialmente sociais. A essência do 

método esta no fato de que a teoria substantiva emerge dos dados, ou seja, é uma 

teoria fundamentada em uma análise sistemática de dados. 

Por meio dessa análise sistemática fundamenta-se o uso dos 30R’s, que 

devido à forte influência desta teoria, potencializa-se a sua utilização como 

instrumento de coleta de dados. 

O fato das relações serem 30 é o resultado, conforme já apresentado, de 

uma abordagem teórica fundamentada. Mas isso não significa que os R’s 

necessitam efetivamente ser 30. 

O próprio autor destaca que o resultado da construção de teorias bem 

sucedidas é conceitualizar um campo, generalizar além da mera descrição de 

eventos e torná-lo mais “intelegível” e “manejável”. Entendendo que este manejo 

com 30 questões ou mais a serem utilizadas, para o instrumento de coleta de dados 
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ficariam de difícil entendimento e muito trabalho, para os respondentes (sujeitos 

entrevistados na pesquisa). Os R’s foram depurados em categorias de análise.  

Essa flexibilidade permitiu dar maior consistência ao estudo em si, porque os 

dados que foram coletados dizem respeito a dados estratégicos e dados vulneráveis 

(por serem dados de mercado). 

Sendo assim, em que pesem as questões trabalhadas junto aos 

entrevistados, a primeira indagava como eles percebem o marketing de 

relacionamento nas indústrias de bens de consumo de massa no cenário nacional. 

Não deixando de notar o entendimento de cada um com relação ao assunto e tema 

central do estudo, o marketing de relacionamento. 

Após essa abordagem inicial, o foco voltou-se especificamente à empresa, 

tendo como premissa conhecer como a AMBEV vê o seu cliente e se relaciona com 

o mesmo. Afinal, que tipo de relação uma indústria de bens de consumo de massa 

consegue estabelecer com o seu cliente. A importância desse relacionamento é 

realmente visível e real? 

Para melhor entendimento, procurou-se então entrar nessas questões das 

relações da empresa com os seus fornecedores, empregados, alianças, parcerias, a 

fim de conhecer e observar o ambiente que cerca e constitui a empresa. 

Inclusive, conhecer também como a empresa analisa o mercado, se faz 

pesquisas, se visualiza suas relações com a sociedade, qual a importância que dá 

para os processos de qualidade – intrinsecamente ligados à satisfação dos clientes 

e sua fidelização – enfim, sempre buscando otimizar todas as respostas levantadas, 

com o objetivo de eliminar qualquer dúvida e resolver as questões que semeiam o 

estudo. 

Por fim, foi relevante questionar os caminhos e possibilidades com que a 

empresa trabalha o marketing de relacionamento, identificando ainda o tema das 

redes sociais que tanto estão em pauta em qualquer discussão atual.  

Assim, além de analisar as produções que a empresa faz nesse sentido, foi 

possível também indagar quais os veículos de comunicação que ligam a empresa e 

o cliente final. 
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3.3.2  Procedimentos de Análise 

 

Os dados foram analisados com base na lógica de adequação ao padrão 

(YIN, 2006), a qual consiste na comparação de um padrão empírico com uma base 

prognóstica, geralmente oriunda da revisão teórica.  

Por meio dessa análise sistemática fundamenta-se o uso dos 30R’s de 

Gummerson, que devido à forte influência desta teoria, potencializa-se a sua 

utilização como instrumento de coleta de dados. 

O fato das relações serem 30 é o resultado, conforme já apresentado, de uma 

abordagem teórica fundamentada. Mas isso não significa que os R’s necessitam 

efetivamente ser 30. 

O próprio autor destaca que o resultado da construção de teorias bem 

sucedidas é conceitualizar um campo, generalizar além da mera descrição de 

eventos e torná-lo mais “inteligível” e “manejável”. Entendendo que este manejo com 

30 questões ou mais a serem utilizadas, para o instrumento de coleta de dados 

ficariam de difícil entendimento e muito trabalho, para os respondentes (sujeitos 

entrevistados na pesquisa). Os R’s estes foram depurados em categorias de análise.  

Essa flexibilidade permitiu dar maior consistência ao estudo em si, porque os 

dados que foram coletados dizem respeito a dados estratégicos e dados vulneráveis 

(por serem dados de mercado). 

Usufruindo dessa capacidade flexível os 30 R,s foram então depurados em 

categorias principais de análise, extraídos por meio da técnica da análise de 

conteúdo e agrupamento, com vistas também na análise do discurso coletivo, 

destacando as palavras-chave, que, posteriormente, serviram de base para as 

categorias. 

Após a decodificação no texto dos elementos estes foram classificados e 

formaram o agrupamento analógico que apontam as variáveis, depuradas a partir 

das encontradas no modelo de Gummesson (2005), que seguem: 

a) Relações com clientes; 

b) Relações com fornecedores; 

c) Relação com Pessoas; 

c) Processos de Pesquisas; 

d) Processos de Qualidade; 
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e) Programas de Fidelidade; 

f) Relações com a Sociedade (meio ambiente/família/saúde); 

g) Conhecimento de Mercado (informações); 

h) Relações com o Governo; 

i) Alianças. 

 

Em uma análise mais detalhada foi possível verificar a necessidade de 

realizar a junção de algumas das variáveis acima, como: relações com clientes e 

programas de fidelidade, que estão intimamente relacionados; as variáveis; 

fornecedores e alianças também foram agrupados devido à familiaridade de 

conceitos e conteúdos que abordam; outras variáveis dependentes são processos 

de pesquisas com conhecimento de mercado e informações. E para finalizar, as 

últimas variáveis que se complementam diretamente são as relações com a 

sociedade e governo. Desta forma, o roteiro para a entrevista, ficou assim 

determinado:  

 

Roteiro para Entrevista ‐ ANÁLISE DE DADOS 

a) Relações com clientes e Programas de fidelidade  

b) Relações com Fornecedores e alianças 

c) Relação com Pessoas 

d) Conhecimento de Mercado (informações) e Processos de Pesquisas 

e) Processos de Qualidade 

f) Relações com a Sociedade (meio ambiente/família/saúde) e com o Governo 
 

Quadro 6: Roteiro para Entrevistas – Análise de dados 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

Posterior a cada análise do questionário apresentado (roteiro de entrevistas), 

é apresentada uma tabela para ajudar na visualização e entendimento do estudo, 

sobre os dados coletados. Na tabela, são apresentadas as categorias de análise da 

empresa e a incidência ou intensidade verificada em cada categoria; denominadas 

de: intensa, moderada, fraca ou nenhuma. Essa classificação foi elaborada em 
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conjunto com a entrevistada da ABIR, levando-se em consideração o que a AMBEV 

faz para o consumidor de massa e comparando-a com suas concorrentes. Na 

mesma tabela são mencionados os R’s, que foram sendo extraídos da “fala” do 

entrevistado, como maneira de análise das respostas; mostrando assim, a 

predominância para o relacionamento da empresa. 

 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES: O Marketing de 

Relacionamento no Mercado de Refrigerantes 

 

 

Essa etapa teve por objetivo aprofundar o conhecimento das categorias de 

análise e das variáveis que forneceram subsídios para compor a metodologia, 

buscando entender como elas são percebidas pela AMBEV, as respostas dos 

questionários estão presentes no Apêndice B desse trabalho.  

Inicialmente pode-se apontar que na AMBEV, há uma forte incidência das 

atividades e práticas do marketing de relacionamento. Embora não houvesse 

programas específicos de marketing de relacionamento ou programas de fidelidade, 

o foco, segundo os entrevistados são total em relacionamento e atendimento ao 

cliente. 

As outras categorias de análise tiveram significativa intensidade e se 

comprovam na forte incidência dos R’s encontrados. No R3, a relação clássica pelos 

canais de distribuição, o gerenciamento moderno desses canais, a questão dos 

serviços utilizando a base de pessoas e informações foi muito forte.  

A relação com fornecedores é muito boa, mesmo porque se não 
fosse boa, não sobreviveríamos no mercado, temos com alguns 
fornecedores algumas parcerias, o que possibilita uma maior 
praticidade na hora da necessidade de suprimentos emergenciais, 
pois fabricamos para diferentes marcas, mas isso tudo é na base de 
acordos contratuais e regras, sempre muito bem estabelecidas. (R3 – 
Rede clássica – Canais de Distribuição) (Jaqueline Bigaton). 

 

Essa relação foi mencionada várias vezes pelo entrevistado a questão dos 

fornecedores e do relacionamento entre a empresa e eles, aparecendo o R20, onde 

contempla as questões de alianças e relacionamentos colaborativos mais próximos, 

também apareceu o R1, o duo clássico entre o fornecedor e o cliente, conforme 

pode ser observado no relato a seguir: 

Sem a parceria, o apoio, o relacionamento, a interação com os 
fornecedores, não podemos realizar nada, são eles que nos dão as 
regras do mercado, o desenvolvimento dos produtos, os produtos 
que vão ser lançados. Servem como base de dados, como apoio, 
como parceiros mesmo, compreende? (R1 – Relação entre o 
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fornecedor e o cliente e R7 – Relação com o consumidor do 
consumidor ) (Michel Dimitrios Doukeris). 

Apareceram nas relações com pessoas os R’s 5, 25 e 27. No R5, a questão 

da interação entre consumidores e provedores do serviço, nesse caso, as 

distribuidoras que estavam em contato direto e com interação entre os 

consumidores. No R25, a questão do relacionamento com o consumidor interno, as 

próprias questões de informações e camadas, às quais a empresa reportou-se à 

matriz Pepsi Co.. No R27, o amplo trabalho realizado com o pessoal interno na 

questão do desdobramento estratégico e da disseminação das informações e apoio 

dado ao público interno, conforme pode ser visto no relato a seguir: 

As relações com o pessoal são boas, há um clima de colaboração, 
todos querem crescer e sabem que para isso, a empresa necessita 
crescer primeiramente, todos se envolvem e o clima de trabalho é 
muito bom. Ainda precisamos trabalhar um pouco mais as questões 
da comunicação interna, principalmente entre o departamento de 
vendas e a questão de previsão de vendas e pedidos, que em 
algumas situações é falha, em outros aspectos julgam adequadas 
nossas políticas; embora se tenha muita coisa por fazer (R27- 
Marketing Interno – Relacionado com o mercado de funcionários) - 
Michel Dimitrios Doukeris). 

Sem a parceria, o apoio, deles não podemos caminhar. Temos 
alguns programas que são formação contínua, buscando aperfeiçoar 
sempre. E outro fator bem importante aqui na empresa é que os 
empregados, são os primeiros a saber de tudo, não tem aquilo de 
saberem de uma decisão ou uma estratégia depois, eles sabem tudo 
na hora. Somos uma equipe, e todos devem saber disso, senão não 
podemos atender nosso mercado, os funcionários têm que se 
envolver, acreditar na idéia sabe, senão o produto mesmo por si 
mesmo, não pode se vender, é preciso das pessoas, sem elas não 
somos ninguém. Até porque não há relacionamento sem pessoas, 
concorda? (R27 – Marketing Interno) (Francisco de Sá Neto). 

 

Em conhecimento de mercado e processos de pesquisa, apareceram as 

incidências dos R’s, R7 que se refere à relação com o consumidor do consumidor, o 

R8 que foi sobre a utilização do marketing massivo sem perder o foco da 

individualidade do cliente e o R12 o relacionamento eletrônico. A importância estava 

em manter a questão da aproximação com o consumidor por meio das informações 

e pesquisas.  

Contamos com uma área específica de inteligência de mercado, que 
acompanha tudo e nos informa tudo. Claro, participamos de feiras, 
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sondamos os concorrentes (Jaqueline Bigaton) (R 7 – A relação com 
o consumidor do consumidor, R8 – O relacionamento próximo e o 
relacionamento distante, R 12 – Relacionamento eletrônico; R21 – O 
relacionamento do conhecimento; e R24 – Os mecanismos de 
mercado são trazidos para dentro da companhia). 

 

O R21, dentro da categoria conhecimento de mercado e processos de 

pesquisa evidenciou-se a partir da informação que a empresa conta com um 

departamento específico para tratar as informações de conhecimento e inteligência 

de mercado, sendo que e as informações são trazidas para dentro da companhia 

(R24). 

E o R26, na orientação para a qualidade e para o consumidor; bastante 

evidenciada, por práticas que para a empresa já são comuns e básicas. E forma 

muitas as atividades dessa empresa direcionadas para a questão social.  

Prezar por qualidade e inovação dos nossos processos, sempre foi a 
premissa da nossa empresa, sem a qualidade não podemos seguir 
adiante. E se temos qualidade o produto por ele mesmo se vende. 
Nós temos um bom desenho, isso nesse ramo é importante, a 
embalagem ajuda na qualidade (R26 – Orientação para a Qualidade 
e consumidor) (Thaís Martins).  

A qualidade de nossos produtos é mundial, temos as certificações e 
prezamos muito por qualidade, por isso somos quem somos. E o 
Brasil hoje é o maior mercado em vendas de unidades, não em 
termos financeiros ainda, porque questões econômicas 
governamentais, mas em unidades vendidas somos líderes. 
Considero três pilares estratégicos que nos levaram a este 
posicionamento, tecnologia, processos e pessoas, com isso 
ganhamos confiança e desenvolvemos parceria com nossos 
fornecedores, sem o apoio deles seria difícil, qualidade. Essa 
incerteza da demanda, que é muitas vezes furada e varia muito exige 
flexibilidade e entrega rápida (Jaqueline Bigaton). 

 

Os R’s 13, 14 e 18, o relacionamento para-social, redes sociais e não 

comercial; as relações não comerciais entre cidadãos e clientes, bastante 

evidenciadas, porque as relações existiam além de pessoas e objetos e se 

estendiam para a identidade coorporativa, esta identidade foi bastante marcante no 

apoio à diversas campanhas, sem utilizar isso como ferramenta mercadológica, e 

sim a empresa estava preocupada com a responsabilidade social. 

Na depuração dos dados, através do cruzamento das informações, foi 

possível verificar que a premissa fundamental do marketing de relacionamento os 
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programas de relacionamentos com os clientes; programas de fidelidade foram 

observados com índices moderados e fracos na AMBEV e isso se justifica por ser 

uma indústria de consumo de massa, porém, as mídias sociais são uma alternativa 

para aproximar consumidores finais de empresas de consumo de massa. 

Merece um destaque especial, a categoria de conhecimento do mercado 

(informações) e processos de pesquisa; pois todas as empresas pesquisadas 

estavam voltadas para esta categoria. Buscando compreender, de diferentes formas 

e mecanismos, as necessidades dos consumidores, sejam estas utilitárias ou 

hedônicas. A aplicabilidade de técnicas e mecanismos para identificar essas 

necessidades aproxima a empresa do consumidor. 

A visão de qualidade deve ser estendida a todos os processos, e não 

somente à qualidade do produto em si, pois a qualidade do produto é dependência 

direta da qualidade de outros fatores que o antecedem. Aí surge a necessidade de 

estratégias voltadas à qualidade, melhoria, otimização, flexibilidade e agilidade de 

processos. 

Partindo da estratégia organizacional, em direção às estratégias principais de 

marketing de relacionamento (captação, manutenção de retenção), percebeu-se que 

deverão estar alinhadas com todas as categorias de análise, em todo o processo. 

As relações com cliente; as relações com os fornecedores, as alianças, as 

relações com pessoas, o conhecimento do mercado e os processos de pesquisa, os 

processos de qualidade e as relações com o governo sempre devem levar em 

consideração de forma alinhada todas as categorias de análise e todas as 

estratégias, concomitantemente (sejam relações de captação, manutenção ou 

retenção); e ainda de maneira, ágil, flexível e eficiente para que seja possível 

competir no mercado e assim, gerar valor para o cliente. 

Destaca-se que este estudo é limitado ao segmento da indústria de consumo 

de massa, especificamente do ramo de refrigerantes, onde percebe-se que as 

campanhas de aproximação com os consumidores são menores. Estabelecendo-se 

um paralelo com a cervejaria da AMBEV nota-se que as cervejas possuem canais 

de marketing até virtuais, como facebook, twitter dentre outros, além de programas 

com show e outras iniciativas voltadas para o público da cerveja como é o caso da 

Skol Sensation. 

Conforme já mencionada a base dos elementos e das estratégias toma como 

enfoque central a estratégia organizacional, partindo para a estratégia de marketing 
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de relacionamento, tendo como objetivo principal, as relações na agregação de valor 

com os clientes a fim de obter de vantagem competitiva. Verifica-se que as 

estratégias de internacionalização do guaraná Antarctica estiveram e estão 

totalmente atreladas ao marketing de relacionamento com foco no marketing cultural 

e na difusão do produto em outros mercados. 

Thaís Martins, porta-voz da ABIR explica que depois do lançamento do 

Guaraná em diversos países iniciou-se a sua introdução no mercado e juntamente 

devem ser designadas estratégias para gerar lucros. A venda do refrigerante em 

todos os países que se consolidou iniciou-se com os inovadores e adotantes iniciais, 

os quais foram os consumidores dispostos a assumirem mais riscos e compraram o 

produto logo após sua introdução. Durante o crescimento as compras passaram a se 

manifestar para a maioria inicial. Logo em seguida é adotado pela maioria tardia. 

No ambiente empresarial moderno onde a competição se torna cada vez mais 

acirrada é necessário criar vantagens em relação à concorrência. Deste modo, 

quando se fala em vantagem competitiva no caso do Guaraná Antarctica pensa-se 

em sabor e em tática pautadas à marca, que permitiram que um produto visto como 

commodities passassem a ser analisado como um produto top, em alguns mercados 

internacionais, afirma Jaqueline. 

Diversos são os canais de venda do Guaraná Antarctica no exterior, além 

disso, conforme aponta Francisco de Sá Neto, o refrigerante é comercializado por 

até oito vezes seu preço original. Após a fusão da Brahma com a Antarctica, o 

Guaraná se tornou um dos principais produtos com a cultura brasileira a ser 

exportado. 

Tendo isso em vista, as estratégias de marketing de relacionamento deverão 

estar focadas com base na estratégia organizacional, de onde surge a estratégia de 

marketing de relacionamento, colocada na parte central dos pressupostos da 

metodologia. Esta estará intimamente relacionada a três estratégias principais, que 

são: captação, manutenção e retenção de clientes. 

As estratégias de captação, manutenção e retenção devem considerar os 

aspectos de todos os elementos fundamentais que aparecem sequencialmente na 

figura (clientes, fornecedores, pessoas, conhecimento do mercado, processos e 

sociedade). 

No elemento “clientes”, devem ser definidas e desenvolvidas as principais 

questões e práticas para a gestão das relações com clientes. Estratégias 
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congruentes com os elementos e que possibilitem mecanismos de captação, 

manutenção e retenção de clientes, aliados aos objetivos empresariais, de um modo 

que atendam às expectativas empresariais, inclusive financeiras dos acionistas, 

estas sempre devem estar centradas na gestão de valor para o acionista. 

É através do foco no cliente, que a empresa tende a prosperar, sendo que as 

ações voltadas para o cliente podem ser decisivas para a sobrevivência das 

empresas. A conectividade e a inter-relação da empresa com os clientes permitem o 

atendimento pleno das necessidades dos mesmos, desenvolvendo lealdade de 

compra e compromisso. 

Uma vez que a estratégia de marketing de relacionamento parte da estratégia 

empresarial, os objetivos financeiros propostos irão depender de muitas das 

decisões em que se propõem os outros elementos, as quais devem vincular seus 

objetivos e medidas ao cumprimento dos objetivos do elemento fundamental 

“clientes”, não somente, mas a todos os demais. 

No elemento “clientes”, ainda é necessário saber identificar a verdadeira 

imagem que se deve e se deseja passar ao cliente, os sistemas de indicadores que 

podem surgir dentro desse elemento, podem ser variados, é possível que alguns 

deles estejam pautados em: nível de atendimento aos públicos e segmentos 

escolhidos, índice para avaliar a satisfação do cliente, mensurar a qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos, para isso as mídias sociais podem ajudar muito as 

organizações através de paginas na internet e de canais em mídias sociais. 

Ainda podem ser incorporados nesse elemento, indicadores que tenham a 

capacidade de mensurar a retenção de clientes, medindo o percentual de clientes 

atuais com o tempo médio de retenção. De aquisição de clientes, como percentual 

de crescimento por segmento; e a taxa de manutenção pode ser medida pelo 

número de repetição de pedidos realizados, por determinado cliente. 

Por fim, consultando o site Reclame Aqui, que é uma espécie de PROCON 

virtual, verificou-se que o consumidor final raramente faz uma reclamação para a 

AMBEV e sim para seus produtos, o que mostra um desconhecimento por parte do 

grande consumidor da empresa. Pesquisando sobre uma linha de produtos – o  

Guaraná Antarctica – nota-se que a empresa recebeu algumas reclamações, 

conforme demonstrada a seguir pelo relato dos consumidores: 
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Estou há 3 meses tentando trocar 04 garrafas de Guaraná Antarctica 
ZERO. Todas vieram sem gás. Já marquei a visita e fiquei em casa 
esperando por 13 vezes. Isso é um total desrespeito com o 
consumidor. Faltei 13 vezes ao trabalho para esperar a empresa e 
quando ligo para o SAC não há nenhuma justificativa. Somente uma 
nova data para reagendamento (Informação obtida através do site 
Reclame Aqui, set. 2011). 

 

 

Estou a mais de um mês a espera de um contato do SAC, pois liguei 
comunicando da compra de pet de 2l e2,25l q estão sem gás, foi 
agendado três visitas do representante, onde perdi meu dia de 
trabalho, uma vez q o horário é comercial, além de varias ligações, 
escrevi e-mails e até o momento não tive nenhuma resposta por 
parte da empresa e continuo no prejuízo (informação obtida através 
do Site Reclame Aqui, set.2011). 

 

Diante das reclamações a empresa sempre responde informando que o 

consumidor deve entrar em contato com o SAC da empresa “a Companhia reafirma 

seu comprometimento em priorizar o atendimento ao consumidor e se coloca à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. O telefone do SAC Antarctica é 0800 

725 0003 e funciona de segunda a sábado, das 8h às 20h, exceto feriados 

nacionais.” Tal atitude da organização demonstra a falta de estrutura e preparo para 

se relacionar diretamente com o consumidor principalmente quando o assunto são 

reclamações. 

Finalizando, a partir dos dados da entrevista anteriormente realizada, segue 

uma análise das categorias propostas por Gummesson que foi desenvolvida com o 

apoio de Thaís Martins e leva em consideração a empresa perante suas 

concorrentes do setor. 

Essa etapa teve por objetivo aprofundar o conhecimento das categorias de 

análise e das variáveis que forneceram subsídios para compor a metodologia, 

buscando entender como elas são percebidas pela AMBEV. 

 

 

Categorias de análise 
Intensidade de 

uso ou 
R’S 
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aplicação 

Relações com clientes e programas 

de fidelidade 

Intensa   

Relações com Fornecedores e 

Alianças 

Intensa R1, R3 e R20 

Relações com Pessoas Intensa R5, R25 e R27 

Conhecimento de mercado e 

Processos de pesquisa 

Intensa R7, R8, R12, 

R21 e R24 

Processos de Qualidade Intensa R26 

Relações com a Sociedade e 

Governo 

Intensa R13, R14 e R18 

 

Quadro 7: Categorias de Análise da AMBEV 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente dissertação teve por objetivo identificar as condicionantes para a 

adoção do marketing de relacionamento nas indústrias de consumo de massa, 

aquelas que vendem para o grande público através de seus distribuidores varejistas, 

a fim de delimitar o estudo optou-se por desenvolvê-lo na AMBEV que é uma 

gigante no mercado de refrigerantes, cervejas e demais bebidas.  

Durante o estudo foi possível perceber que a organização, sobretudo sua 

divisão de refrigerantes, não ignora seus consumidores finais, porém, não consegue 

atingi-los no que tange ao marketing de relacionamento, porém, a mesma busca 

sempre que possível desenvolver meios para isso, investido cada vez mais nas 

mídias sociais. 

É certo que as mídias sociais não atingem diretamente o consumidor, mas 

sim elas tentam o contato com o público. Porém, no caso da AMBEV, quem não é, 

foi ou ainda será consumidor de seus produtos? Afinal, foca-se o estudo na maior 

companhia brasileira de bebidas, uma das maiores do mundo, detentora de marcas 

que, sem dúvida alguma, todos conhecem. É assim com o Guaraná Antarctica, a 

Cola Pepsi e a Sukita. E o que dizer então das cervejas, Skol, Antarctica e Bavaria. 

Para o público “light” e “diet” as tão famosas H2O; e, por fim, para os esportistas, o 

conhecido Gatorade. Afinal, quem nunca foi consumidor da AMBEV? 

Sendo assim, é válido o investimento nas mídias sociais como estratégia de 

relacionamento. A empresa já trilha esse caminho, porém, não tão forte como faz 

com o segmento de cervejas. Neste segmento, ela convida seu consumidor a 

escolher novas embalagens, a avaliar seus produtos, cria idéias e solicita aprovação 

do público pelos canais de mídias sociais, tais como, facebook e twitter, foi assim 

que ela criou o Skol Sensation, o empório da Cerveja (que é site onde o consumidor 

final pode comprar produtos exclusivos) e o Chopp Brahma Express (um showroom 

do Chopp que provoca a experimentação de novos produtos para o consumidor 

final). Portanto, resta apresentar uma proposta de desenvolvimento de canal de 

relacionamento para a divisão de refrigerantes que é apresentada a seguir. 
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5.1 Proposta de desenvolvimento de Canal de Relacionamento 

com clientes através de Redes Sociais  

 

Tendo em vista os resultados da pesquisa de campo com a AMBEV, verificou-

se que um caminho que pode possibilitar o canal de relacionamento entre indústria 

de consumo de massa e o consumidor final é através da utilização cada vez maior 

das mídias sociais. Cabe relembrar que essa ideia já existe na AMBEV e a cada ano 

é mais aprimorada, porém, parece desconhecida do grande público consumidor da 

organização. 

Em princípio destacamos a importância de a empresa melhorar o seu portal 

corporativo, permitindo maior participação do consumidor. De acordo com Zirpins et 

al. (2001) e Dias (2001) são vários os termos e definições para o que se 

convencionou chamar de portal corporativo. Dias (2001), cita os termos “portal 

corporativo”, “portal de informações corporativas”, “portal de negócios” e “portal de 

informações comerciais”, como sendo os mais utilizados na literatura e, não raras 

vezes, como sinônimos.  

Para definir portal corporativo, Zilber (2006) é bastante concisa ao afirmar que 

são aplicações utilizadas para integrar as informações e serviços da empresa e 

disponibilizá-los em um único ponto de acesso. 

Tecnicamente, essas aplicações estão dispostas em uma arquitetura básica 

que pode ser ilustrada de acordo com a Figura 4: 
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Figura 4: Arquitetura do Portal Corporativo 

Fonte: Dias ( 2001) 
 

Dias (2001) afirma que embora os elementos na figura acima sejam 

considerados básicos na concepção de um portal corporativo, cada empresa busca 

sua própria arquitetura, com características e estrutura diferenciadas ou 

componentes adicionais, que podem significar vantagens competitivas quando 

comparado aos concorrentes. 

A estrutura de um portal corporativo para a AMBEV deve refletir  a evolução 

de sua forma e características ao longo dos últimos anos. 

Toledo (2002) afirma que a segunda metade da década de 90 marcou o 

surgimento dos portais de internet e sua evolução para o suporte a negócios. 

Segundo a autora, os portais podem ser classificados como: 

a. Portais Públicos – também conhecidos como Portais Web ou Portais de 

Internet têm a função de atrair o público em geral e funcionar como uma mídia 

adicional para o marketing de produtos; 

b. Portais de negócios ou corporativos – possibilitam a identificação, captura, 

armazenamento, recuperação e distribuição de grandes quantidades de informação 
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de múltiplas fontes, internas e externas, para as pessoas e equipes de uma 

organização. 

Para Barbosa (2004), os portais públicos, que começaram como mecanismos 

de busca, sendo depois melhorados com diferentes graus de personalização, estão 

hoje em sua terceira geração, possuem interatividade e uma série de aplicativos 

como e-mail, chat, listas de discussão, atendimento on line, entre outras facilidades.  

Os portais de última geração incorporam blogs próprios e oferecem espaço 

para que seus assinantes disponibilizem seus próprios blogs no mundo virtual. 

Como exemplo pode-se citar os portais dos grandes provedores de Internet como o 

Terra e o Uol, e ainda o Yahoo, entre outros. 

O que se pode constatar pela teoria é que os portais corporativos 

representam uma nova realidade nos negócios globais e, estendendo-se essa 

constatação à prática organizacional, a tendência é de que eles se tornem um 

elemento cada vez mais importante do esforço promocional das empresas. 

A crescente importância teórica dos portais corporativos, e das ações que por 

seu intermédio são veiculadas na Internet, podem ser verificadas por pesquisas 

como a divulgada pela Associação Brasileira de E-Business (2008). 

Segundo a entidade, a última pesquisa “Panorama da Comunicação Digital 

Corporativa – Cenário 2006”, na qual foram entrevistados representantes de 105 

organizações, sendo 42% pertencentes à indústria, 50% ao setor de serviços e 8% 

ao comércio, divulgou as seguintes informações: 

_ 76% das prestadoras de serviço consideram imprescindíveis as ações pela 

Internet; 

_ 22% das empresas entrevistadas possuem somente sites com informações 

sobre a empresa e 38% com informações de produtos e serviços; 

_ Apenas 10% contam com um site de relacionamento e comércio eletrônico, 

enquanto em 2005, nenhuma empresa entrevistada possuía este tipo de canal; 

_ Como reflexo dos benefícios da Web, que já têm sido identificados e 

valorizados pelas corporações, 72% dos entrevistados consideram imprescindível o 

desenvolvimento de projetos de relacionamento com os clientes pela Internet e 24% 

caracterizam como importante, contra apenas 4% que o classificam como desejável. 

_ O chat on-line é considerado uma das ferramentas mais promissoras de 

relacionamento com os clientes, entretanto apenas 15% já utilizam esta ferramenta. 
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Pode-se inferir que além do cabedal teórico, a prática organizacional também 

atesta que os portais corporativos deixaram de ter um caráter apenas institucional e 

informativo para transformarem-se em ferramentas para abrigar ações de 

relacionamento e de transações on-line. 

Portanto, consumir, adquirir, buscar, barganhar, comprar, ter, poder, ser, estar 

não são simples verbos do cotidiano capitalista atual, são reflexos de uma sociedade 

de consumo que não retrocederá na desenfreada busca por atender desejos e 

necessidades cada vez mais consumistas. 

Nessa busca desenfreada, surgem algumas correntes de pensamentos que 

dão ênfase ao atendimento ao cliente e origem às teorias de consumo, vinculadas 

aos relacionamentos. 

A implantação de estratégias de relacionamentos exige um amplo 

conhecimento do mercado de atuação e do mercado consumidor, os caminhos para 

o desenvolvimento das relações são lentos e difíceis, mas necessitam ser 

empreendidos pelas empresas que desejam prosperar no mercado. 

Gerenciar relacionamento é uma fonte de vantagem competitiva, garantindo 

relações de compra futura, se os processos de planejamento e expansão do 

mercado são mais previsíveis e os investimentos são mais seguros. O grande 

desafio consiste em conciliar questões, que, por si só parecem utópicas: 

relacionamentos duradouros e lucrativos para ambas as partes, empresa e 

consumidor. 

Refletir sobre estratégias, sobre o posicionamento estratégico organizacional, 

sobre relações, marketing e, principalmente marketing de relacionamento, tem 

levado muitos empresários a constantes dúvidas gerenciais. 

Este estudo apresentou os pressupostos para uma metodologia de 

implantação e avaliação de marketing de relacionamento, e é fruto de outros 

trabalhos de pesquisa sendo que tão pouco encerra-se aqui. 

Como é próprio de trabalhos de cunho científico, este estudo abre 

perspectivas para estudos futuros, ampliando ainda mais este quase desconhecido 

mundo do marketing de relacionamento. 

Delimitações de diferentes ordens são impostas: decorrentes de falta de 

tempo, dificuldade de coleta de dados, interesses do pesquisador, falta de recursos 

financeiros, limitações geográficas, entre outras. Assim para cooperar e ampliar os 
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estudos nessa área propõe-se a seguir, algumas recomendações de novas 

pesquisas. 

Os estudos aqui realizados necessitam de uma nova etapa de validação da 

proposição descrita, podendo ser contemplado por outras pesquisas; uma vez que 

em marketing de relacionamento, a variável tempo é complexa e medir relações em 

curtos períodos de tempos pode mascarar os resultados. As pesquisas futuras 

podem: 

a) Realizar estudos para mensurar o impacto na aplicação das estratégias 

sugeridas. 

b) Realizar um aprofundamento deste estudo em outros segmentos ou 

setores. 

c) Desenvolver um mecanismo tecnológico ou quantitativo, para auxiliar na 

mensuração dos indicadores de desempenho. 

d) Realizar novas investigações sobre o tema, sob o foco dos elementos 

fundamentais e o impacto nas ações empresariais. 

e) Efetuar um estudo para mensurar o nível de retenção de clientes com o 

nível de retorno financeiro, para as organizações, decorrente da efetivação das 

ações de marketing de relacionamento. Dentre outros que podem ser desenvolvidos. 

A partir do momento em que as práticas de relacionamento tornarem-se mais 

conhecidas, difundidas e utilizadas, as empresas poderão buscar cada vez mais 

agilidade, flexibilidade e eficiência com foco em uma competência organizacional 

cada vez mais superior, caminhando, assim, para o ápice da competitividade. 
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APÊNDICE A 

 

ESTUDO SOBRE MR NA AMBEV 

Questões investigativas: 

1. Como você vê o marketing de relacionamento nas indústrias de consumo de 
massa? 

2. Para a AMBEV qual a importância que é dada ao relacionamento com o cliente? 

3. Como são as relações com fornecedores e alianças? (Elemento – Fornecedores) 

4. Como são as relações com pessoas/funcionários? (Elemento – Pessoas) 

5. Como são extraídas as informações sobre conhecimento de Mercado e 
Processos de Pesquisas? (Elemento – Conhecimento do Mercado) 

6. Como são os Processos de Qualidade? (Elemento – Processos) 

7. Como são as Relações com a Sociedade (meio ambiente/família/saúde) e com o 
Governo? (Elemento – Sociedade) 

8. Existe a possibilidade de utilização de Redes Sociais para o desenvolvimento do 
marketing de relacionamento? Existe alguma proposta ou programa nesse sentido? 

9. A AMBEV tem recebido reclamações de seus consumidores, seja através de 
órgãos de defesa do consumidor ou por meio de meios virtuais? 

10. Existe um veículo de comunicação entre a empresa e o cliente final? 
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Apêndice B – Relatos da Pesquisa 

 

 

a) Marketing de relacionamento nas indústrias de consumo de massa 

As grandes empresas do setor estão preocupadas em fidelizar cada 
vez mais seus clientes, principalmente por conta da concorrência que 
é cada vez maior no setor. Sendo assim, elas têm buscado meio de 
proporcionar isso principalmente através das mídias sociais (Thaís 
Martins).  

Se analisarmos o mercado nacional de refrigerantes verifica-se que 
temos empresas multinacionais e também algumas nacionais que 
disputam o mercado, por exemplo, o guaraná Antarctica hoje disputa 
clientela no mercado internacional, mas, outras empresas que 
fabricam guaraná como a Dolly, tentam ainda conquistar o cliente 
nacional. Enfim, são pequenas e gigantes atuando no mesmo 
mercado, brigando entre si, a fidelização é importantíssima. Apesar 
de que ainda existem empresas que apenas acham importantes 
vender barato para atrair cliente (Thaís Martins). 

 

 

b) Relações com Clientes e Programas de Fidelidade 

Temos esse contato direto com o consumidor através do SAC e das 
mídias sociais, mesmo porque são eles que nos dizem muito dos 
nossos produtos, mais ainda precisamos desenvolver algum 
programa um pouco mais específico na prestação de serviços aos 
clientes, entende? Atualmente estudamos a possibilidade de criar um 
portal corporativo com maior interação com o cliente, ainda não 
chegamos nesse nível (Michel Dimitrios Doukeris). 

Aqui é feito reunião e verificamos o que o cliente mais deseja, quais 
são os produtos que mais estão saindo, e procuramos ir gerenciando 
isso com a área de vendas. Com as reuniões vemos o que esta 
faltando e se necessário damos treinamento para o pessoal 
(Francisco de Sá Neto). 

No setor de refrigerantes são poucas as iniciativas de marketing de 
relacionamento que existem para o Brasil, ocorre mais nas 
cervejarias, já para o exterior desenvolvemos bastantes propostas de 
apreciação e fidelização do nosso guaraná Antarctica. Aos poucos, 
estamos começando através das mídias sociais interagirem com os 
consumidores de refrigerante (Jaqueline Bigaton). 

De modo geral podemos dizer que o relacionamento das empresas 
do setor com os clientes são muito boas, mas não são com 
consumidores finais, porque as empresas trabalham na fabricação de 
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produtos, por isso não contam, na grande maioria das vezes, com 
programas do tipo de fidelidade, isso não é adequado para as 
empresas, é adequado são as vendas, a gestão de produtos, são os 
custos, é isso que conta (Thaís Martins). 

 

c) Relações com Fornecedores e Alianças 

Sem a parceria, o apoio, o relacionamento, a interação com os 
fornecedores, não podemos realizar nada, são eles que nos dão as 
regras do mercado, o desenvolvimento dos produtos, os produtos 
que vão ser lançados. Servem como base de dados, como apoio, 
como parceiros mesmo, compreende? (Michel Dimitrios Doukeris). 

Sem eles, não sem eles, sem o apoio deles, mesmo porque há o 
interesse mútuo, não haveria negociação”.A agilidade e bons 
fornecedores é bastante determinante, assim também como a 
questão dos transportes que é fundamental e também diferencia 
(Francisco de Sá Neto).  

A relação com fornecedores é muito boa, mesmo porque se não 
fosse boa, não sobreviveríamos no mercado, temos com alguns 
fornecedores algumas parcerias, o que possibilita uma maior 
praticidade na hora da necessidade de suprimentos emergenciais, 
pois fabricamos para diferentes marcas, mas isso tudo é na base de 
acordos contratuais e regras, sempre muito bem estabelecidas. (R3 – 
Rede clássica – Canais de Distribuição) (Jaqueline Bigaton). 

As indústrias possuem fornecedores de matéria-prima e 
fornecedores de componentes, tanto nacionais como importados, e 
com eles temos parceria extremamente estratégica, porque a 
demanda desse nosso setor é muito incerta. Se não contarmos com 
o apoio de nossos fornecedores não é possível atender o mercado 
(Thaís Martins). 

 

d) Relação com as Pessoas 

As relações com o pessoal são boas, há um clima de colaboração, 
todos querem crescer e sabem que para isso, a empresa necessita 
crescer primeiramente, todos se envolvem e o clima de trabalho é 
muito bom. Ainda precisamos trabalhar um pouco mais as questões 
da comunicação interna, principalmente entre o departamento de 
vendas e a questão de previsão de vendas e pedidos, que em 
algumas situações é falha, em outros aspectos julgam adequadas 
nossas políticas; embora se tenha muita coisa por fazer (Michel 
Dimitrios Doukeris). 

Sem a parceria, o apoio, deles não podemos caminhar. Temos 
alguns programas que são formação contínua, buscando aperfeiçoar 
sempre. E outro fator bem importante aqui na empresa é que os 
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empregados, são os primeiros a saber de tudo, não tem aquilo de 
saberem de uma decisão ou uma estratégia depois, eles sabem tudo 
na hora. Somos uma equipe, e todos devem saber disso, senão não 
podemos atender nosso mercado, os funcionários têm que se 
envolver, acreditar na idéia sabe, senão o produto mesmo por si 
mesmo, não pode se vender, é preciso das pessoas, sem elas não 
somos ninguém. Até porque não há relacionamento sem pessoas, 
concorda? (Francisco de Sá Neto) 

 

É feito um desdobramento de toda a estratégia coorporativa, muito 
bem detalhado, imagine...é um sistema americano; e trabalhado a 
fim de divulgação da mesma, e todos os funcionários sabem 
exatamente o que devem fazer; como devem fazer; e porque devem 
fazer de determinada maneira algo. Essa divulgação chega a todos 
os níveis de maneira bastante detalhada e é muito bem incorporada, 
os funcionários se comprometem e muito mesmo porque a empresa 
também se compromete antes com eles (Jaqueline Bigaton). 

Normalmente, as grandes empresas do setor fazem n’s programas 
de incentivos e motivacionais, e isso é feito porque as empresas 
sabem da importância do capital humano, daí entram prêmios, 
motivação e incentivo (Thaís Martins). 

 

e) Conhecimento de Mercado (informações/) e Processos de Pesquisas 

Como já lhe comentei antes, as pesquisas são feitas mais com os 
consumidores mesmos, eles é que vão determinar o produto que 
querem usar (Michel Dimitrios Doukeris). 

Os distribuidores são uma grande fonte de informações, pelo próprio 
número de pedidos que temos, sabemos determinar o mercado e a 
demanda e como atuamos em diferentes países (Francisco de Sá 
Neto). 

Contamos com uma área específica de inteligência de mercado, que 
acompanha tudo e nos informa tudo. Claro, participamos de feiras, 
sondamos os concorrentes (Jaqueline Bigaton). 

 

 

f) Processo de Qualidade 

Prezamos muito por qualidade, eu diria que esse é o nosso grande 
diferencial, principalmente porque somos grandes marcas, e 
devemos sempre prezar pela qualidade (Michel Dimitrios Doukeris).  
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A maioria dos funcionários estão vinculados a alguma universidade, 
e desenvolvem, aliados ao trabalho aqui nos laboratórios, algum 
projeto de pesquisa apoiado por professores e especialistas, e estes 
projetos quase sempre estão na área de qualidade ou eficiência 
produtiva (Francisco de Sá Neto). 

A qualidade de nossos produtos é mundial, temos as certificações e 
prezamos muito por qualidade, por isso somos quem somos. E o 
Brasil hoje é o maior mercado em vendas de unidades, não em 
termos financeiros ainda, porque questões econômicas 
governamentais, mas em unidades vendidas somos líderes. 
Considero três pilares estratégicos que nos levaram a este 
posicionamento, tecnologia, processos e pessoas, com isso 
ganhamos confiança e desenvolvemos parceria com nossos 
fornecedores, sem o apoio deles seria difícil, qualidade. Essa 
incerteza da demanda, que é muitas vezes furada e varia muito exige 
flexibilidade e entrega rápida (Jaqueline Bigaton). 

Prezar por qualidade e inovação dos nossos processos, sempre foi a 
premissa da nossa empresa, sem a qualidade não podemos seguir 
adiante. E se temos qualidade o produto por ele mesmo se vende. 
Nós temos um bom desenho, isso nesse ramo é importante, a 
embalagem ajuda na qualidade (Thaís Martins).  

 

g) Relações com a Sociedade (meio ambiente/família/saúde) e com o Governo 

A participação da AMBEV é muito forte, temos a participação em 
diversos projetos de responsabilidade social não usamos isso como 
ferramenta de marketing, e sim, por estar preocupados com a 
questão até mesmo pela questão de nosso público, tanto interno 
quanto externo (Michel Dimitrios Doukeris). 

Realizamos doações para projetos sociais por meio da Lei de 
Incentivos Fiscais. Dessa forma, em 2009, várias Organizações Não 
Governamentais, instituições, projetos culturais e esportivos 
receberam nosso apoio. De acordo com o Código de Conduta dos 
Negócios da Companhia, realizamos campanhas diversas, como de 
doação de agasalhos, de alimentos e de material escolar para 
associações locais. Contribuímos também com doações à Ação 
Comunitária e para vítimas de catástrofes (Francisco de Sá Neto). 

Entendemos que sustentabilidade tem relação direta com o 
crescimento da empresa e a remuneração dos acionistas, movendo a 
economia dos países onde estamos inseridos por meio da criação de 
empregos e do pagamento de impostos.  No âmbito socioambiental, 
nossa responsabilidade começa dentro de casa, com o 
desenvolvimento pessoal e profissional de cada funcionário. 
Investimos de forma continuada em políticas de consumo 
responsável e em programas sociais e ambientais voltados para as 
comunidades locais. A AMBEV é referência de melhores práticas 
ambientais. E nosso Sistema de Gestão ambiental, criado em 1992, 
permitiu que a empresa reduzisse de forma notável os índices de 
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subproduto, consumo de água e emissão de CO2 no processo de 
fabricação de suas bebidas (Francisco de Sá Neto). 

Pela primeira vez na história da Companhia, a Indústria de Bebidas 
se reuniu para discutir com o Governo os investimentos que seriam 
feitos no País em 2010. Abrimos os números desse investimento 
para chegar à transparência necessária a essa negociação. O setor 
reivindicou a manutenção das taxas de impostos e, em contrapartida, 
impulsionaria o crescimento da arrecadação com o aumento no 
volume de produção. Dessa forma, a indústria concretizou sua 
aposta no desenvolvimento sustentável do Brasil e a AMBEV está 
fazendo o investimento recorde de R$ 2 bilhões no aumento de sua 
capacidade para atender ao mercado, que vai gerar 2.000 empregos 
diretos. Isso foi possível porque, em 2009, enquanto muitas 
empresas se retraíram com a iminência da crise, a AMBEV já 
acreditava no desenvolvimento econômico do País e investiu, com 
sucesso, 30% mais em inovação (Thaís Martins). 
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