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RESUMO 

Nos últimos anos, tem-se presenciado a ascensão da preocupação com a retenção de 
clientes. Catalisado pelo marketing de relacionamento, ações de manutenção e 
desenvolvimento ganharam espaço nos orçamentos das empresas, passando a 
competir com os tradicionais esforços de aquisição e marketing de transação.  

Apesar de o cenário competitivo de algumas empresas propiciar a uma estratégia 
focada em retenção, a necessidade de se adquirir clientes jamais desaparecerá e a 
realidade organizacional reflete a convivência das duas preocupações (aquisição e 
retenção) nem sempre de forma harmônica. O que deveria ocorrer é um alinhamento 
entre as estratégias de aquisição e manutenção de forma a tornar mais eficientes os 
esforços de marketing e promover o máximo de retorno dos seus relacionamentos.   

Neste contexto, foi realizada uma pesquisa exploratória, através do procedimento 
metodológico estudo de caso, a fim de analisar como as ações de aquisição e 
retenção de clientes são praticadas no Marketing de Relacionamento. Como unidade 
de pesquisa, foi utilizada a Vivo, maior operadora de telefonia celular do mercado 
brasileiro, a fim de ilustrar essa realidade. 

O trabalho demonstrou que a empresa se encontra em meio a uma transição, 
ajustando sua estratégia ao momento do mercado. O foco em qualidade (com vistas a 
manutenção de clientes) e aquisição seletiva apontam para uma evolução estruturada, 
alinhando coerentemente as ações de marketing estudadas (aquisição e retenção), 
com foco na rentabilização do negócio. Embora, o ritmo das mudanças tático-
operacional não corresponderem às expectativas do mercado e de uma parcela de 
seus funcionários, a empresa demonstrou estar desenvolvendo iniciativas 
consistentes, faltando talvez um pouco de velocidade. Para isso, ela conta com uma 
série de conceitos e ferramentas atualizados para a condução do negócio sob o ponto 
de vista de relacionamentos.  

Vale ressaltar que as constatações e conclusões deste trabalho não podem ser 
aplicados a outros casos, sem o devido estudo das particularidades da empresa, 
mercado e a identificação do momento em que estão.  

O estudo contribuiu para uma visão mais ampla do Marketing de Relacionamento, 
reduzindo a miopia causada pela valorização excessiva das iniciativas de retenção e 
auxiliando a elaboração de novas hipóteses, instigando estudos futuros sobre a 
importância não só da manutenção mas também das atividades de aquisição e seu 
alinhamento. 
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ABSTRACT 

Over the last years, it has been noticed a growing concern about customer retention. 
Boosted by Marketing Relationship concepts, maintenance and development 
initiatives has spread through the companies budgets, starting to compete with 
traditional efforts of acquisition and transaction marketing. 

In spite of the competitive scenario of some companies demands a strategy focused 
on retention, the need of customer acquisition won’t never vanish and the 
organization reality doesn’t always reflect the two approaches (acquisition and 
retention) living together in a harmonic way. What should happen is an alignment 
between both strategies to make marketing efforts more efficient and provide the 
company with the maximum return possible from its relationships. 

In this context, an exploratory research was made, using case study methodological 
procedure, in order to analyze how acquisition and retention initiatives are practiced 
in the Relatioship Marketing. As a research unit, Vivo, the biggest mobile carrier in 
the brazilian market, was used to illustrate that reality. 

This work has showed that the researched company is in the middle of a transition, 
adjusting its strategy with the market moment. The focus on quality (looking forward 
to retention) and selected acquisition is a sign of an structured evolution, aligning its 
marketing strategy consistently, and aiming business rentability.  Despite the tactic-
operational changing rhythm doesn’t correspond to marketing and some internal 
expectations, the company demonstrated to be developing consistents initiatives,  
lacking a bit of speed eventually. For that, it has many updated concepts and tools to 
guide its business under a relationship perspective. 

It’s worth to point out that the finds and conclusion of this research can’t be applied 
to other case without the proper analysis of peculiarities of companies and industry 
and identification of the moment in which they are.  

This dissertation contributed to a broader view of Relationship Marketing theory, 
reducing the myopia caused by the excessive appreciation of retention initiatives, 
assisting the elaboration of new hypothesis and instigating futures studies about the 
importance of not only the maintenance but also the acquisition activities and their 
alignment. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, existe um campo fértil para discussões em torno da importância da 

retenção. Diversos artigos discorrem sobre as vantagens de se manter um cliente em 

contraposição com os esforços para se adquirir novos. O principal argumento gira em 

torno dos custos de aquisição que chegam a ser de 5 a 10 vezes maior do que os 

custos de manutenção (GUMMESSON, 2005) (KOTLER, 2000). Além disso, 

argumenta-se sobre a relação entre a maior longevidade do relacionamento e sua 

lucratividade. Espera-se que ciclos de vida maiores sejam mais rentáveis para as 

empresas (GUMMESSON, 2005), o que pode ser explicado pela absorção dos custos 

de aquisição por um maior número de receitas geradas e pela possibilidade de 

desenvolvimento do cliente (aumento do volume de vendas e/ou vendas cruzadas) 

com base em um maior conhecimento do mesmo. 

Esse discurso, porém, não pode ser generalizado. O enfoque na manutenção também 

pode gerar resultados negativos caso a empresa negligencie as características de seus 

relacionamentos. Há casos onde o fluxo de caixa proporcionado por alguns clientes, 

confrontando suas receitas e custos, pode ser negativo. Nessas situações, a 

manutenção desse público só reduziria o resultado da organização.  

Vale ressaltar, então, que a lucratividade não depende apenas das estratégias de 

retenção e desenvolvimento, mas também de estratégias de aquisição adequadas que 

maximizem a entrada de prospects – indivíduos ou empresas com propensão 

significativa de se tornarem clientes – com alta probabilidade de se tornarem 

rentáveis.  

Além disso, setores diferentes possuem características distintas que proporcionam 

maior ou menor propensão a estratégias com foco na aquisição ou retenção, as quais 

podem se diferir ainda pelo momento de cada setor. Empresas que atuam em 

mercados em crescimento, com pouca competitividade interna e com 

relacionamentos tipicamente transacionais tendem a ter menores custos de aquisição 
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e optam pelo foco em aquisição e market-share. Um exemplo é o mercado de 

telecomunicações brasileiro logo após as privatizações de 1998.  

Esse mesmo setor, nos dias de hoje, pode ser citado para demonstrar a mudança de 

enfoque ao longo do tempo dentro de uma mesma indústria. O aumento da 

competitividade e o apelo a estratégias de preços baixos têm influenciado 

sobremaneira no resultado negativo das empresas, principalmente pelo aumento dos 

custos de aquisição, forçando-as a repensar seus posicionamentos.  

Os efeitos da aquisição e retenção nos resultados das empresas podem ser 

compreendidos através de um conceito amplamente discutido, principalmente nas 

escolas norte-americanas: o valor de vida do cliente (RUST, ZEITHAML e LEMON, 

2001) (BLATTERG, GETZ e THOMAS, 2001). Por detrás desta expressão, repousa 

a equação que demonstra o resultado que os clientes proporcionam à organização, 

considerando não só suas receitas mas também os custos que eles geram ao longo de 

sua vida comercial. A partir dessa perspectiva, a gestão dos relacionamentos se torna 

o foco da atenção, fonte para o entendimento do comportamento do valor do cliente.   

Como exemplo, pode-se citar os altos dispêndios com a aquisição de um prospect 

que exigirá no futuro interações por canais de contato caros, como o pessoal. Neste 

caso, usando o valor de vida como unidade de referência, pode-se entender 

integradamente o impacto de ações de aquisição no resultado global do cliente para a 

empresa, propiciando a uma revisão dos montantes financeiros a serem destinados a 

essas iniciativas.  

Sob esse ângulo, o conceito dá uma outra dimensão às tradicionais análises 

contábeis, alocando receitas e custos a indivíduos e não a categorias de contas, 

propiciando uma perspectiva estratégica diferenciada para a administração dos 

recursos da organização. Dessa forma, consegue-se determinar mais eficientemente 

as melhores ações a serem desenvolvidas junto aos consumidores e seu impacto no 

resultado final da organização. Segundo Lovelock e Wright (1999), nem todos os 

relacionamentos com clientes valem a pena serem cultivados pelas organizações. 

Análises mais apuradas podem mostrar que muitos relacionamentos não são 
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lucrativos porque eles custam mais para serem mantidos do que os ganhos que 

geram. 

Em suma, apesar da ascensão dos esforços de retenção, é evidente que empresas 

necessitam continuar a adquirir clientes. Seja para repor perdas por mudanças 

geográficas, falências, mudanças de necessidades, falecimentos, etc., seja para 

manter seu market-share em um mercado em crescimento ou por qualquer outro 

motivo, a aquisição é uma importante etapa para o relacionamento. Nesse contexto, 

as estratégias, processos e atividades de aquisição e retenção devem estar alinhados 

para garantir uma coerência organizacional no que tange o gerenciamento do 

relacionamento e do valor do cliente, garantindo sua rentabilidade ao longo de toda 

sua vida comercial com a empresa. 
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1.1. Apresentação do problema 

A realidade organizacional reflete a convivência das duas preocupações (aquisição e 

retenção) nem sempre de forma harmônica. O foco na manutenção e 

desenvolvimento de clientes atuais e, ao mesmo tempo, na necessidade em adquirir 

novos clientes tem resultado em esforços inconsistentes das empresas. Exemplos 

disto são o tempo e custo dispendidos na aquisição de clientes não rentáveis que é 

replicado para sua retenção, apenas para garantir a manutenção do market-share. 

Nesse caso, o resultado do relacionamento se torna mais e mais negativo.  

Outra inconsistência é a ascensão de áreas criadas para a manutenção e o 

desenvolvimento de clientes, enquanto as tradicionais áreas de vendas mantêm sua 

visão tradicionalista eminentemente transacional. Desde seus indicadores de 

desempenho até a cultura de seus vendedores costumam ser voltados para market-

share, aumento de receitas e outros indicadores de desempenho não ligados 

necessariamente ao desenvolvimento de relacionamentos lucrativos.  

Essa desarmonia estratégica é agravada ainda pelo distanciamento entre as áreas de 

vendas e atendimento, geralmente separadas desde a estrutura organizacional, o que 

pode apontar para uma visão não integrada dos relacionamentos. A gestão do 

negócio costuma ser feita com base nas etapas da transação (venda e pós-venda) e 

não sob o ponto de vista de clientes (segmentos, por exemplo). É evidente que 

existem setores que já trabalham nesta direção, como bancos, consultorias, etc. mas 

ainda é possível perceber empresas, principalmente, de produtos manufaturados, que 

não aderiram a essa realidade ou têm mantido estruturas mistas. 

Com o avanço da preocupação com a gestão dos relacionamentos, tem-se alterado o 

ponto de equilíbrio das empresas no que tange a definição dos esforços ideais a 

serem direcionados para estratégias de aquisição e de retenção (REINARTZ, 

THOMAS e KUMAR, 2005) (THOMAS, 2001).  Ao direcionar a atenção para o 

valor dos clientes, o marketing de relacionamento propõe uma quebra das 

perspectivas tradicionalistas e exigem ajustes em inúmeras variáveis organizacionais 
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(estratégia, estrutura organizacional, indicadores de desempenho, etc.) a fim de 

propiciar uma perspectiva holística do relacionamento com os clientes.  

Apesar das mudanças trazidas pelo marketing de relacionamento no mundo 

corporativo, percebe-se que empresas ainda não demonstram iniciativas claras de 

alinhamento mais amplo de suas ações ao longo do relacionamento com os clientes, 

principalmente, no que tange as atividades de aquisição e retenção. 
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1.2. Objetivos 

Este trabalho teve por objetivo principal analisar como as ações de aquisição e 

retenção de clientes são praticadas no marketing de relacionamento. 

Esta perspectiva é desenvolvida pela identificação das principais variáveis que 

envolvem a gestão de relacionamentos com o cliente e a descrição das práticas 

associadas a eles, focando naquelas com maior impacto nas atividades de atração e 

manutenção. 

Como base no objetivo principal e considerando os principais tópicos citados na 

literatura do marketing de relacionamento, esse trabalho visa identificar, 

secundariamente, os seguintes tópicos: 

• Quais diretrizes orientam a definição de esforços de aquisição e retenção de 

clientes: enfoque estratégico em relação à gestão de relacionamentos, visão de valor 

e ciclo de vida do cliente, etc. 

• Como ocorre a identificação, diferenciação e interação com clientes e prospects. 

Esses objetivos têm como base o interesse em compreender melhor os fenômenos 

organizacionais relacionados à aquisição e retenção de clientes, visando contribuir 

para a teoria de marketing de relacionamento e para a construção de hipóteses em 

relação ao tema, gerando assim, outros trabalhos a partir deste. 
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1.3. Justificativas 

Algumas décadas atrás, o cenário empresarial apontava para a valorização de trocas 

cujo relacionamento com o cliente se resumia a praticamente o momento da venda. 

Concorrência limitada, informações restritas dos potenciais consumidores, dentre 

outros fatores favoreciam o marketing de massa, focando a atenção principalmente 

no produto.  

Naquele momento, a preocupação estava voltada ao gerenciamento dos custos e 

produtividade, que eram os principais influenciadores dos resultados organizacionais.  

Concomitantemente, usava-se o market-share como importante indicador de 

desempenho comercial, voltado à mensuração do volume de vendas de uma empresa 

em relação ao de seus competidores. A busca pelo aumento da parcela do mercado 

orientava (e ainda orienta) grande parte dos esforços de vendas, muitas vezes, 

desconexos com o impacto financeiro na base de clientes. Com metas agressivas, 

vendedores não mediam esforços para atrair prospects e concluir o maior número de 

transações possível, sem terem clara a visão da destruição de valor que poderiam 

estar causando à organização.  

Nos últimos anos, porém, principalmente a partir da década de 80, o pensamento 

administrativo migrou para uma realidade um tanto quanto diferente. A mudança no 

ambiente competitivo, catalisado principalmente pela tecnologia de informação – 

incluindo a Internet –, colocou às empresas em xeque quanto as principais 

orientações estratégicas que defendiam. O aumento do leque de opções e seu 

conhecimento e acessibilidade pelos clientes elevou as transições entre fornecedores, 

aumentando significativamente os custos de aquisição e dificultando a atração da 

atenção dos consumidores. Ainda, a comum guerra de preços que se desenvolve em 

mercados altamente competitivos contribui para esse impacto negativo nos esforços 

de atração. Neste contexto, as empresas se vêem forçadas a reverem seus modelos de 

negócio.  

Atualmente, discute-se também a migração do conceito de market-share para share-

of-wallet, voltado para a parcela da renda de cada consumidor que os produtos e 
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serviços de uma empresa representam. Esta perspectiva exige da empresa um foco 

maior no indivíduo, procurando entender suas necessidades de forma ampla e o 

quanto ela consegue penetrar em seu orçamento. Essa mudança de paradigma propõe 

uma evolução do foco em estratégias de produtos para “Soluções Totais para 

Clientes”, onde o relacionamento é um dos principais pilares de sustentação (HAX e 

WILDE, 2001). Nesse ambiente, portanto, empresas que buscam se inovarem para 

sobreviver à competição têm encontrado na mudança do seu enfoque estratégico para 

a gestão do relacionamento com clientes a forma de manter ou mesmo aumentar sua 

lucratividade. 

Diante dessas mudanças, o marketing de relacionamento vem caminhado para uma 

vertente voltada à retenção, que se acredita estar provocando uma miopia nos 

executivos quanto ao real impacto das ações das empresas no valor de vida do cliente 

e, consequentemente, no resultado final (lucro ou prejuízo). Especificamente sobre as 

iniciativas de aquisição e retenção, diversos são os pontos sinérgicos trazidos pela 

perspectiva de gestão de relacionamento. Conceitos e técnicas aplicados à retenção 

de clientes devem ser considerados na aquisição a fim de gerenciar eficientemente o 

ciclo e valor de vida do cliente.  

Como exemplo, pode-se citar a aquisição de clientes com alta propensão a gerarem 

resultados negativos a uma organização. Apesar da receita que gera, ele exige da 

empresa cuidados freqüentes, desde visitas periódicas até constantes renegociações 

de preços. Se não houver uma preocupação em filtrar os clientes que entram na base 

da empresa, aumenta-se o risco de os esforços de retenção serem em vão ou 

propiciarem resultados ainda mais negativos do que simplesmente a não aquisição do 

cliente. 

Nesse estudo, foram explorados os principais aspectos da realidade corporativa 

relacionados à definição de ações de aquisição e retenção, contribuindo para o maior 

entendimento das variáveis que envolvem a gestão de relacionamentos com clientes e 

que impactam em sua rentabilidade.  
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1.4. Metodologia 

A pesquisa foi exploratória, uma vez que houve a necessidade de maior compreensão 

do problema a fim de torná-lo mais explícito, identificando variáveis relevantes a 

serem consideradas em estudos futuros. O trabalho buscou expandir o conhecimento 

a respeito da aquisição e retenção de clientes, além de contribuir para a teoria do 

marketing de relacionamento.  

Quanto ao procedimento técnico, foi utilizado o estudo de caso, visando “desvendar 

um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real” (YIN, 2001) 

levando à possibilidade de construção de hipóteses e questões de pesquisa mais 

profundas (SELLTIZ, 1975). Segundo Gil (1991), é comum pesquisas exploratórias 

caminharem para a forma de estudo de caso, dadas suas características. 

O estudo de caso foi submetido aos 3 testes de validade aplicáveis: constructo, 

interna e confiabilidade (exceto, “validade interna” que não é indicado para estudos 

exploratórios) propostos por Yin (2001) a fim de garantir a qualidade do trabalho.  

A unidade de pesquisa foi a Vivo, operadora de telefonia celular do Brasil. Formada 

a partir de uma joint venture entre a Telefónica Móviles e Portugal Telecom, a 

empresa engloba 7 operadoras, atuando em quase todos os estados brasileiros. 

Segundo a Teleco, a empresa possuía, 28,7 milhões de clientes em setembro de 2005, 

resultando em uma liderança de mercado com 36,5% de market-share. Sua receita 

líquida em 2004 foi de R$ 10,9 bilhões e teve um resultado líquido negativo de R$ 

250 milhões. No capítulo 3 são detalhadas mais informações do objeto de pesquisa. 

Esta empresa foi escolhida por três motivos principais: 

• Riqueza de informações proveniente das características do setor: intensidade dos 

relacionamentos com prospects e clientes e mudanças do panorama competitivo do 

Brasil. 

• Riqueza de informações proveniente das características da empresa: divulgação 

de diversas iniciativas voltadas ao marketing de relacionamento e seu histórico de 

desempenho nos últimos anos. 
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• Facilidade de acesso às informações pelo pesquisador. 

A coleta de informações foi realizada através de entrevistas a executivos de 

diferentes áreas da organização que estavam mais relacionadas ao tema do trabalho e 

que, portanto, tinham maior probabilidade de auxiliar na resposta às questões de 

pesquisa. Optou-se por concentrar a pesquisa no nível gerencial da organização onde 

se entende estar a principal ligação do nível estratégico para o tático-operacional, o 

qual possui grande influencia na execução da visão estratégica da empresa. 

Realizando o levantamento com outros níveis, poderia se ter aumentado a 

complexidade de análise dos resultados e distorcido a realidade do objeto de 

pesquisa. Também, foi feito um levantamento a dados secundários a fim de ilustrar o 

contexto organizacional e melhor analisar os resultados das entrevistas. 

Foi elaborado um “protocolo de pesquisa” (YIN, 2001) (vide Apêndice) a fim de 

orientar a pesquisa de campo e introduzir o trabalho aos entrevistados. Nesse 

protocolo consta uma visão geral do projeto de pesquisa, os principais tópicos 

respondidos (questões da pesquisa e questões secundárias), as principais fontes de 

pesquisa (departamentos, dados secundários) para cada tópico e o plano das 

entrevistas executado. Deste protocolo, foi extraído o roteiro que orientou as 

entrevistas com os executivos da organização.  

Ao término de cada entrevista, foi feito um relatório de pesquisa (vide Apêndice). 

Este documento foi utilizado, em conjunto com os dados secundários, para entender 

a realidade da organização.  

Em seguida, foram cruzadas as informações obtidas pela análise dos resultados com 

o referencial teórico, a fim de posicionar a empresa em relação ao conhecimento 

atual vigente, influenciando nas conclusões finais deste trabalho. 

1.4.1. Constructos 

O principal constructo utilizado para analisar os esforços de aquisição e retenção de 

clientes foi o marketing de relacionamento. Essa teoria direciona o foco do estudo 
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para as principais variáveis que influenciam o relacionamento da empresa com seus 

diversos públicos, principalmente, os clientes e seu impacto no resultado 

organizacional. 

Por se tratar de uma teoria bastante abrangente onde há pouco consenso sobre o real 

objetivo do marketing de relacionamento (HARKER, 1999), optou-se por utilizar os 

principais temas que a envolve. Analisando a literatura disponível, foram 

identificados três temas centrais do marketing de relacionamento:  

• Gestão do ciclo de vida e valor de vida do cliente, que traz uma visão holística da 

gestão do relacionamento com clientes;  

• Identificação, focada na coleta de informações e qualificação dos públicos que a 

empresa se relaciona;  

• Diferenciação, voltada para a segmentação de prospects e clientes, e; 

• Interação, que influencia diretamente o relacionamento e se desenvolve-se com 

base nos dois temas anteriores.  

Berger et al (2001) e Vavra (1993) são exemplos de autores que destacam esses 

assuntos em sua produção científica. 

Como base nesta referência, o intuito da revisão bibliográfica foi ampliar o 

conhecimento específico sobre esses temas formando uma base para a análise da 

realidade da empresa em função dos resultados da pesquisa, comparando-os com o 

conhecimento científico atualmente disponível. A partir daí, foram geradas 

constatações que contribuirão para a elaboração de hipóteses e novos estudos sobre a 

realidade da aquisição e retenção de clientes e o Marketing de Relacionamento. 
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1.5. Estrutura do trabalho 

Esta dissertação foi desenvolvida, essencialmente, em 4 partes. A primeira, Revisão 

da Literatura , está voltada à apresentação do resgate bibliográfico realizado sobre 

os constructos mencionados anteriormente neste trabalho. Foram utilizados, 

basicamente, livros e artigos científicos, nacionais e internacionais, com a 

preocupação de utilizar fontes (autores) com reconhecimento na academia. 

A segunda parte, Apresentação do Caso, visa descrever os resultados do estudo de 

caso, considerando o levantamento de dados primários (entrevistas) e secundários, 

para a terceira parte, Análise do Caso, onde são comparadas as informações 

coletadas e o conhecimento atual, representado pela revisão da literatura. 

Por fim, na parte final, Considerações Finais, são apresentadas algumas conclusões 

do autor quanto ao trabalho de forma geral, incluindo a identificação de restrições e 

sugestões de novas pesquisas a serem realizadas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Para se analisar a aquisição e retenção sob o ponto de vista do marketing de 

relacionamento, foram resgatados alguns conceitos sobre a teoria, focando naquelas 

onde há maior convergência de discussões e utilizando referências (autores), sempre 

que possível avaliar, cujo histórico indiquem uma maturidade significativa quanto 

aos temas. Desta forma, acredita-se ter formado uma base de conhecimento concreta 

como ponto de partida para análise do estudo de caso. 

Conforme mencionado no capítulo anterior, os principais constructos abordados 

relacionados ao marketing de relacionamento foram: gestão do ciclo de vida e valor 

de vida do cliente, identificação, diferenciação e interação. Estes temas formam a 

origem dos itens subseqüentes deste capítulo.  

Inicialmente, é desenvolvida uma visão quanto ao Marketing de Relacionamento, a 

fim de criar uma perspectiva ampla do conceito e apontar discussões sobre a teoria 

que influenciariam as análises subseqüentes desta dissertação. Neste item, são 

resgatados também alguns conceitos sobre o marketing de serviços, no qual o 

marketing de relacionamento tem fincadas suas raízes. 

Em seguida, são desenvolvidos os demais constructos. Todos possuem o foco no 

relacionamento com prospects e clientes. Portanto, o Ciclo e Valor de Vida foca a 

análise, de forma global, do resultado de relacionamentos com clientes, desde sua 

condição como prospect. Os demais constructos abrangem a Identificação, 

Diferenciação de clientes e prospects e sua Interação com a empresa, destacando 

sua influência na gestão de relacionamentos. 
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2.1. Marketing de relacionamento 

Nos últimos 20 anos, a valorização do relacionamento com o cliente vem crescendo 

no mundo organizacional (GRÖNROOS, 2003) (HARKER, 1999) (GUMMESSON, 

2004). Berry (1983) introduz na literatura de gerenciamento de serviços o termo 

marketing de relacionamento, sendo um dos primeiros autores a discutir o conceito 

(GRÖNROOS, 2003). Naquele período, podia-se observar uma transição do 

tradicional marketing de transações para a emersão do relacionamento como 

elemento importante para as discussões do marketing dentro das empresas e 

universidades. Até os anos 80, o panorama organizacional era significativamente 

diferente. Com relativa abundância de demanda, restrição tecnológica, baixos níveis 

de concorrência, dentre outros fatores, o marketing de transição (NICKLES e 

WOOD, 1999) atendia satisfatoriamente a necessidade das empresas, nas quais a 

principal preocupação era a redução de custos e produtividade. Entretanto, a partir 

dos 90, intensificaram-se mudanças no ambiente organizacional que exigiram, na 

mesma proporção, alterações na visão dos executivos e acadêmicos a fim de garantir 

a competitividade das empresas. Sheth e Parvatiyar (1995) apontam cinco forças que 

influenciaram na ascensão do marketing de relacionamento:  

• Rápido avanço do desenvolvimento tecnológico, principalmente, tecnologia da 

informação; 

• A adoção de programas de qualidade pelas empresas;  

• Crescimento da economia de serviços;  

• Desenvolvimento de processos orientados à autonomia dos indivíduos e dos grupos;  

• Aumento da competitividade orientada a retenção de clientes.  

Surge, então, o marketing de relacionamento como uma alternativa para enfrentar um 

ambiente organizacional cada vez mais inóspito, podendo ser considerado uma nova 

vantagem competitiva. Com base no modelo das cinco forças competitivas de Porter 

(1985), o foco no relacionamento pode ser entendido como uma barreira à saída dos 

clientes aumentando assim, a barreiras à entrada de novos concorrentes, uma vez que 
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os clientes já estão “blindados” contra o cortejo da concorrência. Essa consideração 

vale principalmente para os setores onde o número de clientes encontrou sua 

estabilidade, reduzindo sua atratividade para novos entrantes. 

A partir daí, uma diversidade de visões inundou o mundo acadêmico, provenientes 

de diferentes escolas. Harker (1999), que pesquisou os diversos conceitos 

relacionados ao marketing de relacionamento, destaca como o melhor conceito, por 

sua abrangência contemplar grande parte dos conceitos e pela aceitabilidade na 

comunidade acadêmica, o conceito de Grönroos (1994), da Escola Nórdica. Em sua 

perspectiva, o objetivo do marketing de relacionamento é:  

Identificar e estabelecer, manter e aprimorar e, quando necessário, 
encerrar relacionamentos com cliente (e outras partes) de modo que 
sejam atendidos os objetivos de todas as partes envolvidas, relativas 
às variáveis econômicas e outras. Isso se consegue através da troca 
mútua e cumprimento de promessas (GRÖNROOS, 1994 apud 
HARKER, 1999, p.19). 

Apesar da abrangência de seu conceito, geralmente, o marketing de relacionamento é 

aplicado especificamente a clientes. Assumindo diversas denominações, tais como 

marketing um-a-um (PEPPERS e ROGERS, 2001) e aftermarketing (VAVRA, 

1993), atualmente sua idéia tem sido difundida em grande parte através da sigla 

CRM – Customer Relationship Management (STORBACKA e LEHTINEN, 2000 

apud GUMMESSON, 2004). Freqüentemente confundido com uma plataforma 

tecnológica pela difusão de inúmeros sistemas sob essa sigla por consultorias, o 

conceito geralmente acaba por convergir para o relacionamento com cliente, 

marginalizando os diversos outros públicos contemplados pela visão da Escola 

Nórdica, assim como outras escolas.  

Bretzke (2000, p. 210), por exemplo, distingue marketing de relacionamento como 

um “processo de criar, manter, e intensificar relacionamentos fortes e valiosos com 

clientes e outros atores”, enquanto CRM seria um “conjunto de conceitos, 

construções e ferramentas – compostas por estratégia, processo, software e 

hardware” sugerindo uma perspectiva em grande parte voltada à tecnologia. Percebe-

se, portanto que, pelo fato desses sistemas serem direcionados, principalmente, para 

clientes e, por carregarem uma forte base de relacionamento, o conceito de marketing 
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de relacionamento é difundido no contexto organizacional, mas restringido em sua 

essência. Gummesson (2005), da Escola Nórdica, define CRM como uma vertente do 

marketing de relacionamento, voltado à relação cliente-empresa: 

Marketing de relacionamento é o marketing baseado em interações 
dentro da rede de relacionamentos. [...] CRM são os valores e 
estratégias do marketing de relacionamento – com ênfase no 
relacionamento com o cliente – transformados em aplicações 
práticas. (GUMMESSON, 2005, p.22) 

O autor destaca 30 relacionamentos que refletem uma conversão da filosofia do 

marketing de relacionamento em relacionamentos tangíveis que podem ser usados 

como parte do planejamento de marketing e negócios de uma companhia. Esses 

relacionamentos são agrupados em categorias (tabela 1), que resumem a idéia central 

de cada conjunto relacionamentos. 

Apesar da amplitude de diferentes relacionamentos abordados por Gummesson 

(2005), não há um tópico específico para prospects, sendo tratado marginalmente, 

sobretudo, na primeira categoria (Mercado Clássico), focada na teoria geral do 

marketing. Esse caso ilustra que, apesar da abrangência do conceito utilizado, a 

aplicação à etapa de atração e aquisição não fica evidenciada como um fator de 

destaque que influenciará os relacionamentos posteriores. Além disso, grande parte 

da literatura encontrada sobre marketing de relacionamento ou CRM está voltada a 

aspectos de manutenção e desenvolvimento de clientes. Vavra (1993), em seu 

conceito de aftermarketing, reforça a importância da retenção de clientes em 

contraposição ao “marketing de conquista” o qual tem requerido cada vez mais 

esforços (custo de aquisição) das organizações. Esse aspecto também reduz a 

amplitude do conceito, podendo gerar uma miopia quanto à importância das demais 

etapas do ciclo de vida do cliente. Segundo Thomas (2001, p.263), “o processo de 

aquisição do cliente afeta o processo de retenção”. 
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TABELA 1. Os 30 relacionamentos do Marketing de Relacionamento.  

Categorias Descrição Relacionamentos 

Mercados 
Clássicos 

Base da teoria geral do 
marketing. Aplicam-se 
aplicam ao próprio 
mercado. 

1. A relação entre fornecedor e cliente 

2. Consumidor, fornecedor, competidor 

3. Canais de distribuição 

Mercados 
Especiais 

Representam aspectos 
dos relacionamentos 
clássicos, voltados, por 
exemplo, a interação 
durante o encontro de 
serviço ou o 
consumidor como 
membro de um 
programa de fidelidade. 

4. Relações via profissionais de marketing em turno 
integral e de meio turno 

5. Interação entre consumidores e provedores de serviço 

6. Consumidor multifacetado e fornecedor multifacetado 

7. Relação com o consumidor do consumidor 

8. Relacionamento próximo contra o distante 

9. Relação com os clientes insatisfeitos  

10. Relacionamento do monopólio 

11. Consumidor enquanto “membro” 

12. Relacionamento eletrônico 

13. Relacionamento parassociais (marcas e objetos) 

14. Relacionamento não comercial 

15. Relacionamento verde 

16. Baseado na lei 

17. A rede criminal 

Megarrela-
cionamentos 

Estão acima dos 
relacionamentos de 
mercado. Provém uma 
plataforma para os 
relacionamentos de 
mercado e se referem à 
economia e à sociedade 
em geral. 

18. Redes sociais e pessoais 

19. Megamarketing: clientes não encontrados no mercado 

20. Alianças  

21. Relacionamento do conhecimento 

22. Megaalianças (acima das empresas) 

23. Mídia de massa  

Nanorrela-
cionamentos 

Encontrados nas 
relações de mercado 
(dentro de uma 
organização). 

24. Mecanismo de mercado trazido para dentro da empresa 

25. Consumidor interno 

26. Gerenciamento de operações e marketing 

27. Mercado de funcionários 

28. Matricial bidimensional 

29. Provedores externos de serviços de marketing 

30. Financiador e proprietário 

Fonte: Adaptado de Gummesson (2005). 
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2.1.1. Mudanças trazidas pelo marketing de relacionamento 

Com o marketing de relacionamento, alguns conceitos sofreram mudanças. A iniciar 

pelos próprios 4 Ps do marketing tradicional. Vavra (1993) propõe uma adaptação do 

composto de marketing ao pós-marketing, variante do marketing de relacionamento. 

Ele agrega à visão tradicional de produto, preço, promoção e distribuição (place) as 

seguintes variáveis: 

• Comunicações com o cliente: programas de comunicação pós-venda (revistas 

próprias, eventos, etc.), 0800 e serviços de atendimento a reclamações e de 

cumprimentos aos clientes, etc.; 

• Satisfação do cliente: monitoramento das expectativas do cliente e a satisfação 

delas com os produtos ou serviços disponíveis e com os sistemas de entrega. 

• Serviço: serviço pré-venda, serviços pós-venda e atividades de conveniência do 

consumidor. 

Relacionado, principalmente, ao primeiro e terceiro itens, Mckenna (2002) aponta 

para uma evolução do atendimento ao cliente sob a forma de “Acesso Total”, onde o 

cliente teria acesso à empresa a todo tempo e em qualquer lugar. A empresa mudaria 

seu foco da gestão de suas marcas, passando a valorizar a gestão da experiência dos 

clientes nas diversas formas de contato com a empresa. Esse movimento é catalisado, 

sobretudo, pelo advento da tecnologia que vem quebrando barreiras nos 

relacionamento. A partir, daí a satisfação do cliente seria a base para a criação do 

vínculo com a organização.  

Ainda, sobre as mudanças na utilização do conceito dos 4 Ps, Gummesson (2004) 

defende a substituição da definição do composto de marketing tradicional pelo 

estabelecimento de uma visão de portfólio de relacionamento: 

Ao invés de começar com o mix dos Ps, uma empresa precisa definir 
e revisar seu portfólio de relacionamentos. [...] Em gestão 
estratégica, portfólio é usado para escolher os produtos a serem 
ofertados a um mercado (portfólio de produtos) e escolher os 
clientes a serem alvo das ofertas (portfólio de clientes). O portfólio 
de relacionamentos e uma combinação de atividades de marketing de 
relacionamento a serem desempenhadas durante o período de 
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planejamento. […] o pensamento de relacionamento é o ponto de 
vantagem e os Ps e outras atividades podem os suportar. 
(GUMMESSON, 2004, p.144) 

Outra visão alterada pelo marketing de relacionamento são as iniciativas de massas, 

principalmente, voltadas à comercialização de produtos e serviços e fortalecimento 

de marcas. Essas dão espaço à personalização dos relacionamentos (PEPPERS e 

ROGERS, 2001), que procura focar na: comunicação individualizada; definição de 

pacotes variados de produtos e serviços, que entreguem a cada cliente seu valor 

esperado (personalização em massa); além de outras ações orientadas às 

peculiaridades de cada consumidor. 

A idéia de market-share (parcela de mercado) também é ameaçada com o surgimento 

do conceito de share-of-wallet (parcela da carteira), baseado na visão de cliente 

proporcionado pelo marketing de relacionamento. No primeiro indicador, compara-

se o número de vendas de um produto ou serviço de uma empresa em relação à soma 

de todas as vendas de produtos similares no mercado. No segundo indicador, 

compara-se o quanto à empresa consome do orçamento dos clientes em relação aos 

seus outros gastos. Segundo Gummesson (2004): 

Os objetivos tradicionais do plano de marketing, como receita, 
volume de vendas, market-share, devem ser suplementados por 
objetivos de RR - Retorno sobre Relacionamentos - tais como 
retenção de clientes e share-of-customer (mesmo conceito do share-
of-wallet)”. (GUMMESSON, 2004, p.142)  

Hax e Wilde (2001) destacam essa perspectiva ao defender seu estudo denominado 

Delta Project. Os autores apontam o relacionamento com prospects e clientes como 

pressuposto para o conjunto de estratégias que denominaram “Solução Total ao 

Cliente”, onde o objetivo principal é aumentar o share-of-wallet dos clientes. Correa 

(2005) também destaca essa tendência, apontando os exemplos da telefonia celular 

brasileira que tem conquistado grande parte da renda da população brasileira. Além 

disso, a convergência de soluções tecnológicas (telefonia, internet, tv, etc.) tende a 

elevar essa parcela. Outro exemplo dado é o dos planos de previdência que têm 

tomado o lugar dos tradicionais investimentos imobiliários como alternativa para a 

renda futura das famílias. Percebe-se, portanto, que a concorrência em si também 

sofre alterações. Antes as operadoras estavam competindo entre si, agora, estão 
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competindo com planos de previdência. A visão individualizada do cliente é 

importante para compreender como são distribuídas suas finanças e como a empresa 

pode conseguir um maior bolo de sua renda.  

Assim como essas perspectivas, diversas outras são alteradas com a mudança do foco 

para o relacionamento. Serão discutidos mais à frente os principais constructos que 

foram valorizados e se desenvolveram com o marketing de relacionamento. 

2.1.2. As diferenças nos relacionamentos e estratégias 

Apesar da ascensão do relacionamento com o cliente como solução estratégica para 

diversas organizações, assumir uma posição simplista quanto a essa perspectiva é 

inadequado. A natureza do negócio, o contexto competitivo da organização, as 

competências internas, além de outras variáveis importantes na decisão da estratégia 

de uma empresa devem ser levados em conta ao se investir em uma visão voltada a 

relacionamentos.  

No caso do CRM, deve-se ter em mente o desejo dos próprios clientes que nem 

sempre estão procurando ou valorizam relacionamentos mais intensos com seus 

fornecedores. Grönroos (2003) destaca a diferença entre clientes relacionais e 

transacionais (tabela 2). Essa diferença pode ser notada nos diversos setores da 

economia atual.  

É de se imaginar que o nível de relacionamento desejado por um consumidor 

ocasional de uma loja de conveniências seja diferente de um cliente de uma empresa 

de telefonia. A diferença da natureza dos negócios propicia realidades diferentes. 

Porém, isso não quer dizer que, eventualmente, uma empresa de um setor 

tradicionalmente transacional não queira se diferenciar através da criação de laços 

com seus clientes. Um desses exemplos são as redes de supermercado, que vem 

investindo em cartões de relacionamento a fim de conhecer o hábito do cliente e lhes 

propiciar ofertas mais adequadas a suas necessidades. Apesar do nível de 



35 

relacionamento ser baixo, já se pode notar indícios de uma aproximação com o 

público consumidor. 

TABELA 2. Clientes relacionais e transacionais.  

Modo do cliente Reações e expectativas dos clientes 

Modo 
transacional 

Os clientes transacionais estão procurando soluções para suas 
necessidades a um preço aceitável e não apreciam contatos do 
fornecedor ou do prestador de serviço no intervalo entre compras. 

Modo relacional 
ativo 

Os clientes relacionais ativos estão procurando oportunidades para 
interagir com o fornecedor ou prestador de serviços para obter valor 
agregado. A ausência de tais contatos os faz ficar desapontados porque 
está faltando o valor inerente ao relacionamento. 

Modo relacional 
passivo 

Os clientes relacionais passivos procuram saber que podem entrar em 
contato com o fornecedor ou prestador de serviço se quiserem. Nesse 
sentido eles também estão buscando contato, mas raramente respondem 
a convites para interagir. 

Fonte: Grönroos (2003, p.53). 

A aplicação do conceito de marketing de relacionamento pode assumir diversas 

formas, dependendo do nível de relacionamento desejado pela empresa e clientes. 

Dwyer, Schurr e Oh (1987) apontam que a propensão de compradores e vendedores 

ao relacionamento não é necessariamente a mesma. Em alguns casos, a propensão do 

vendedor pode ser menor do que a do próprio comprador. Isso poderia ser explicado 

pela baixa rentabilidade (ou mesmo prejuízo) do relacionamento de alguns clientes 

para as organizações. A tabela a seguir apresenta as dimensões que o marketing de 

relacionamento pode atingir.  
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TABELA 3. Níveis de marketing de relacionamento. 

No. de consumidores / 
margens 

Margem Alta Margem Média Margem Baixa 

Muitos consumidores Responsáveis Reativo Básico ou reativo 

No. médio de consumidores 
/ distribuidores 

Proativo Responsáveis Reativo 

Poucos consumidores / 
distribuidores 

Parceria Proativo Responsável 

Fonte: Kotler (1998, p.60). 

Na tabela 3, a diagonal descendente pode ser entendida como uma linha divisória da 

intensificação do desejo da empresa em se relacionar com seus públicos (parte 

inferior). No nível Básico, o vendedor vende o produto, mas não contata o cliente 

novamente. Já no Reativo, o vendedor vende o produto e estimula o cliente a 

procurá-lo se tiver quaisquer dúvidas ou reclamação. Esses dois casos (superior à 

diagonal) tendem a ser aqueles públicos onde a empresa fará o menor esforço 

possível para não afetar suas margens. Já nos três outros níveis (responsável, 

proativo e parceria), a empresa irá direcionar seus investimentos para aumentar o 

vínculo com esses clientes. No Responsável, o vendedor telefona ao cliente logo 

após a venda para checar se o produto está atendendo a suas expectativas. Ele solicita 

também do cliente quaisquer sugestões para melhoria do produto e possíveis 

desapontamentos. Estas informações também ajudam a empresa a melhorar 

continuamente sua oferta. Já no Proativo, o vendedor telefona ao cliente, de vez em 

quando para informar sobre melhores usos do produto ou sobre a utilidade de novos 

produtos. Por fim, na Parceria, a empresa trabalha continuamente com o cliente para 

descobrir maneiras de economizar ou ajudá-lo a usa melhor o produto. 

Nesse contexto, organizações podem diferenciar suas estratégias de marketing 

conforme o público da empresa ou unidade de negócio em questão. Como exemplo, 

pode-se ver a realidade do setor bancário atual. A segmentação dos clientes permite 
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que tratem diferentemente públicos com maior potencial de lhes trazer retorno, 

focando seus esforços na intensificação desses relacionamentos. O aumento do 

conhecimento desses públicos é o primeiro passo para oferecer comunicação e 

produtos ou serviços adequados e, assim, aumentar sua satisfação. 

O diagnóstico dos níveis de marketing de relacionamento permite determinar qual 

será o foco da estratégia de empresa em relação ao relacionamento com seus clientes. 

A partir daí, ela conta com algumas opções estratégicas para desenvolver seus 

clientes. Hax e Wilde (2001) propõe formas de aplicação nas estratégias de Soluções 

Totais para Clientes: 

• Redefinição da experiência do cliente: a empresa deve entender como o cliente 

interage com o produto ou serviço e, criativamente, redefinir a experiência para 

o benefício do cliente. É exigida uma visão ampla das interações com o cliente 

(vendas, cobrança, atendimento) além do uso do produto pelos clientes. Ainda, é 

valorizado o relacionamento em contraposição às simples trocas. 

• Amplitude horizontal:  o foco é melhorar a economia do cliente e realçar seu 

vínculo através da integração e customização de um amplo escopo de produtos e 

serviços; as preferências e dados de uso são usados desenhar pacotes 

balanceando os produtos conforme as necessidades particulares do cliente. O 

objetivo é que um conjunto de produtos relacionados empacotado sirva melhor 

ao cliente do que comercializados separadamente. 

• Integração com o cliente: o foco principal é assumir atividades antes 

desempenhas pelos clientes, aglutinando atividades da empresa com a dos 

clientes. 

Assim como essas estratégias, existem diversas outras que visam envolver os 

clientes, especialmente os mais rentáveis, em um relacionamento que permita criar 

barreiras à sua saída da organização, aumentando a longevidade de suas 

contribuições marginais. 

A principal consideração em relação às teorias de marketing de relacionamento 

encontradas é que elas estão voltadas, em grande parte, a clientes. Apesar de 

referências marginais específicas a prospects, autores transparecem o entendimento 
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de que esse público está englobado pelo universo dos clientes, alvo das ações de 

marketing. Essa perspectiva provém de uma visão transacional das relações com 

clientes (GUMMESSON, 2005). Bretzke (2000), por outro lado, diferencia os 

relacionamentos de não-clientes, ao distingui-los em dois públicos: os prospects e 

suspects, que são caracterizados no item 2.4. Ambos os públicos não podem ser 

tratados igualmente aos clientes, principalmente, pela diferença no nível de 

informações em relação aos clientes, base para um bom relacionamento. Esse 

argumento é reforçado com a afirmação de Tynan (1995) de que devem ser usadas 

informações de clientes atuais para a aquisição (prospecção) de “novos bons 

clientes”. Assim, empresas devem ter consciência de seus públicos e adequar seus 

relacionamentos conforme suas características e impacto nos resultados 

organizacionais. 

2.1.3. Serviços 

O marketing de relacionamento, como já mencionado, teve suas origens associadas 

às teorias de serviços (BERRY, 1983). Caracterizado por uma relação fornecedor-

cliente mais estreita do que na comercialização de bens físicos, o estudo de serviços 

resultou no novo campo acadêmico voltado a gestão de relacionamentos, não só com 

clientes, mas expandindo-se para vários públicos e tipos de interação diferentes 

(GUMMESSON, 2004). Dada à natureza deste trabalho e o setor a que pertence a 

empresa objeto de pesquisa, este item visa discorrer sobre os principais temas da 

teoria de serviços que contribuíram para a formulação das perguntas do questionário 

e para a compreensão dos resultados do estudo de caso. 

2.1.3.a. Conceito e abrangência 

Seguindo a abrangência de suas teorias, o termo “serviços” assume um número 

significativo de conotações desenvolvidas por diversos estudiosos, dentre os quais, 

destacam-se Lovelock e Wright (1999). Segundo os autores, serviço é “um ato ou 

desempenho oferecido por uma parte à outra”. Apesar de os serviços poderem estar 



39 

vinculados a um produto físico, o “desempenho” é essencialmente intangível e 

normalmente não resulta em posse de quaisquer fatores de produção.  

O fato de serviços serem destacados como algo que possa estar vinculado a um 

produto físico é uma das justificativas pela qual o marketing de serviços cresceu a 

partir da década de 80. Com base nesta perspectiva, a competitividade começou a 

assumir um novo perfil, onde as empresas se passam a se apoiar na diferenciação, 

não apenas do produto central, mas também de elementos da órbita do produto, 

sendo ele um bem físico ou serviço.  

Apesar das diversas tentativas em se diferenciar bens e serviços – geralmente, em 

torno da intangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade e perecibilidade 

(PAYNE, 1993) –, o estudo da composição de uma solução para o cliente permite o 

desenvolvimento de vantagens competitivas antes limitadas por uma visão restrita do 

conceito de produto. 

A definição estratégica de produto feita por Grönroos (2003) amplia esta perspectiva. 

Segundo o autor, qualquer produto, seja ele um bem (físico) ou serviço, é formado 

por quatro elementos: produto central, serviços, preço e imagem. Estes componentes 

complementam-se entre si, em proporções diferentes de importância, a fim de trazer 

um potencial competitivo maior para as empresas.  

Um serviço é um processo, consistindo em uma série de atividades 
mais ou menos intangíveis que, normalmente, mas não 
necessariamente sempre, ocorrem nas interações entre o cliente e os 
funcionários de serviço e/ou recursos ou bens físicos e/ou sistemas 
do fornecedor de serviços e que são fornecidas como soluções para 
problemas do cliente.” (GRÖNROOS, 2003, p.65) 

Portanto, serviços nem sempre são somente uma parte do pacote de valor do produto. 

Eles também podem apresentar-se sozinhos como produtos intangíveis que oferecem 

benefícios (NICKLES e WOOD, 1999). Sobre esta questão, Lovelock e Wright 

(1999) destacam a divisão “serviços centrais” e “suplementares”, considerando 

serviços como o produto central, que em conjunto com os serviços suplementares 

que lhe suportam, formando a solução total para o cliente. 
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Seguindo sua visão mais ampla de produto de Grönroos (2003), o serviço não é algo 

fornecido por um tipo de organização específica. O fato de serviços classificarem um 

setor (terciário) reduziria a potencialidade trazida por vantagens competitivas 

inerentes a seus atributos. Levitt (1972 apud TÉBOUL, 1999) já apontava críticas 

sobre essa classificação. Para ele, não existem industrias de serviços e, sim, setores 

cuja dimensão serviços é mais ou menos importante do que as das outras indústrias. 

A indústria e serviços crescem juntos, pois um depende do outro.  

Diversos autores caracterizam os serviços em uma escala de intangibilidade 

(LOVELOCK e WRIGHT, 1999) (BERRY e PARASURAMAN, 1991) (LAS 

CASAS, 1991) (NICKLES e WOOD, 1999). Esse parâmetro serve para posicionar o 

nível de importância dos serviços como parte do produto central, reforçando a idéia 

de complementação bem-serviços. A figura 1 apresenta um escala onde a 

tangibilidade do produto demonstra exemplos destas possíveis combinações.  

FIGURA 1. Escala de tangibilidade de produtos. 

 

Fonte: adaptado de Las Casas (1991). 

Apesar das críticas em relação à qualificação de um setor de serviços, números 

apontam para um crescimento desta industria – onde o serviço é o produto principal 

– ao longo dos anos 80 e 90. Dentre as principais causas desse crescimento, Payne 

(1993) destaca: 

• Fatores demográficos: com o aumento da expectativa de vida, expansão da 

população e da produção, a sociedade começa a demandar novos produtos (lazer, 
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viagens, assistência médica, etc.). Além disto, o crescimento do número e tamanho 

das cidades aumenta a necessidade de serviços de infra-estrutura e suporte.  

• Fatores sociais: as mudanças dos padrões e referências da população muda suas 

necessidades. O fato das mulheres começarem a trabalhar mais cedo, por exemplo, 

pode ter influenciado o aumento das redes de fast food, o número de berçários, 

dentre outros serviços. Além disto, o aumento da renda familiar por esse fator 

propicia ao consumo de serviços que contribuam para facilitar a nova rotina 

doméstica.  

• Fatores econômicos: o autor destaca, principalmente, a globalização e o aumento 

dos serviços de informação e especializações de forma geral.  

• Fatores políticos e legais: destacam-se o crescimento dos governos pelo aumento da 

população mundial e a necessidade de regulamentações internacionais pela 

globalização. 

O que cria uma vantagem competitiva sustentável, portanto, é o desenvolvimento de 

cada elemento do produto, independentemente se a solução central for um bem físico 

ou serviço. Sob este prisma, a empresa consegue ampliar sua visão quanto ao 

impacto de suas decisões no relacionamento com clientes e, consequentemente, no 

sucesso ou fracasso do seu negócio. 

A estratégia de “Soluções Totais para Clientes” de Hax e Wilde (2001) compartilha 

desta visão mais ampla de produto. Dentre as possibilidades de desenvolver esta 

estratégia, os autores propõem olhar a experiência do cliente com o fornecedor de 

forma ampla e determinante do sucesso no relacionamento da empresa, atuando 

efetivamente não apenas sobre o bem ou serviços centrais mas também nos serviços 

adicionais, cobrados separadamente, e serviços não-cobráveis tais como faturamento, 

gestão de reclamações, consultoria e atenção pessoal, informações e outros 

componentes que aprimoram o valor ao cliente.   

Percebe-se, portanto, que o conceito de serviços se posiciona de forma abrangente 

dentro da realidade organizacional, podendo assumir papéis de produto central ou 

suplementar, influenciando diretamente no relacionamento da empresa com o cliente. 
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2.1.3.b. Qualidade em Serviços 

Como já mencionado, a teoria de serviços é abrangente. Porém, dentre todos os 

temas estudados, a preocupação com a gestão da qualidade se destaca.  

A qualidade de serviços é qualquer coisa que o cliente percebe que ela seja 

(GRÖNROOS, 2003). Apesar de um tanto genérica, a definição dá conta de toda a 

subjetividade envolvida na mensuração da qualidade deste produto, diferente de um 

bem, por exemplo, onde especificações técnicas objetivam a identificação de 

qualidade. Autores como Berry e Parasuraman (1991), Nickles e Wood (1999) e o 

próprio Grönroos (1993) buscaram identificar as principais dimensões que 

influenciam a avaliação da qualidade dos serviços pelos clientes: 

• Confiança: habilidade para desempenhar o serviço prometido acuradamente e 

confiadamente. 

• Tangibilidade: A aparência das instalações físicas, equipamentos, funcionários e 

materiais de comunicação. 

• Responsabilidade: desejo por ajudar os cliente e prover o serviço pontualmente. 

• Segurança: conhecimento e cortesia dos empregados e sua habilidade em inspirar 

confiança e autoconfiança. 

• Empatia: prever o cuidado e atenção individualizada aos clientes. 

Estes cinco pontos resumem os “determinantes” utilizados pelo instrumento 

SERVQUAL, para medir como os clientes percebem a qualidade de serviços.  

Neste contexto, o atingimento da satisfação dos clientes torna-se um difícil desafio. 

Lovelock e Wright (1999) identificam satisfação como o confronto entre a percepção 

e a expectativa do cliente. Considerando as dimensões apresentadas, empresas 

dependem da gestão de inúmeras variáveis intangíveis para manter níveis razoáveis 

de aceitação dos clientes.  

Esta complexidade aumenta quando se pensa nos canais de distribuição de serviços, 

que tem uma influência significativa no resultado final, destacando o fornecedor e 

seus intermediários (corretor, agente, representante, varejista, franquias, etc.) (LAS 

CASAS, 1991). Quanto maior a dependência de parceiros, maior é a necessidade de 
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a organização trabalhar próxima a eles, definindo mecanismos que garantam a 

prestação de serviços dentro do esperado pelos consumidores. 

Como elemento importante para a entrega de um serviço de qualidade, Berry e 

Parasuraman (1991) citam a necessidade de “fazer o serviço certo da primeira vez”.  

Apesar dos autores apresentarem certo cuidado com as outras fases, eles destacam a 

primeira etapa como determinante da percepção futura sobre a empresa, 

influenciando no sucesso ou não do relacionamento.  

Quando a empresa desempenha um serviço, se isso falha em entregar 
as promessas feita para atrair o cliente, isso irá mexer com a 
confiança deles na capacidade da empresa e mina/enfraquece suas 
chances de ganhar a reputação de excelência em serviços (BERRY e 
PARASURAMAN, 1991, p. 15).  

Neste contexto, profissionais de marketing manipulam conjuntos de evidências para 

formar as primeiras impressões, gerenciar a confiança, facilitar a qualidade do 

serviço, mudar uma imagem, prover estímulo sensorial e socializar os empregados, 

principal pilar dos serviços. Dentre estas evidências, pode-se citar o ambiente físico 

(fatores ambientais – ex. ar condicionado -, fatores de design – ex. arquitetura, cor, 

fatores sociais – audiência, número de atendentes, etc.), comunicações (faturas, 

cartões de fidelidade, etc.) e preço (preços muito altos ou muito baixos – sinais 

diferentes). 

As peculiaridades que caracterizam os serviços, o tradicional mix de marketing – 4 

Ps - parece não dar conta da complexidade em gerenciar fatores determinantes de sua 

qualidade. Autores como Payne (1993) e Lovelock e Wright (1999) propõe a 

ampliação do composto de marketing. O primeiro autor agrega três variáveis: 

serviços ao cliente, pessoas e processos. Já os demais chamam a atenção para a 

gestão de serviços de forma integrada definindo elementos similares e 

complementares ao composto de marketing (produto, lugar e tempo, processo, 

produtividade e qualidade, pessoas, promoção e educação, evidência física e preço e 

outros custos do serviço).  

Por fim, para lidar com toda a complexidade de serviços e minimizar ruídos em 

relação à qualidade, empresas devem ter consciências dos principais momentos onde 
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podem surgir falhas no relacionamento com os clientes. O modelo desenvolvido por 

Parasuraman e Zeithmal (1985 apud PAYNE, 1993) é amplamente citado na 

literatura (NICKLES e WOOD, 1999) (LOVELOCK e WRIGHT, 1999). Ele prevê 

cinco lacunas para a entrega de serviços: 

1. Expectativa do cliente (gerenciamento da lacuna de percepção): má 

compreensão das expectativas do consumidor. 

2. Percepção da gestão (expectativa de qualidade de serviço):  padrões inadequados 

para a produção do serviço. 

3. Especificações da qualidade de serviço (lacuna na entrega do serviço): fracasso 

na produção do serviço de acordo com os padrões esperados. 

4. Entrega do serviço (lacuna na comunicação externa com clientes): falha na 

comunicação dos benefícios do serviço de forma precisa e realista. 

5. Serviços esperado (lacuna no serviço percebido): promessas exageradas de 

resultados na comunicação integrada de marketing. 

Em suma, as características dos serviços proporcionam um alto grau de subjetividade 

na avaliação de sua qualidade e, consequentemente, dificulta a mensuração da 

satisfação dos clientes. As empresas devem ter conhecimento desta realidade e atuar 

nos principais pontos que influenciam na percepção do cliente quanto à performance 

do serviço, contribuindo para um relacionamento mais longo e lucrativo.  

2.1.3.c. Serviços e relacionamento com o cliente 

O fato de empresas começarem a buscar vantagem competitiva, não apenas através 

do desenvolvimento do produto central mas também de seus serviços suplementares, 

reforça a tendência ao relacionamento entre cliente-fornecedor se estreitar, uma vez 

que serviços guardam, geralmente, contatos mais próximos entre essas duas 

entidades. 

Sob este prisma, portanto, começa-se a identificar ligações entre serviços e o 

marketing de relacionamento. Segundo Grönroos (2003), serviços são inerentemente 

relacionais, beneficiando uma abordagem de gestão de relacionamento cuja essência 

é a cooperação entre cliente e fornecedor. O foco, então, passa de produtos para o 

processo de criação de valor para ambos.  
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Apesar da possibilidade em se desenvolverem relacionamentos sobre a 

mercantilização de serviços, Las Casas (1991) aponta para a existência de duas 

vertentes a partir do marketing de serviços: o marketing de relacionamento, voltado a 

bancos, empresas de telecomunicações, advocacia, sistemas de tecnologia, etc.; e, 

marketing de ocasião (corretor de imóveis, roteiros turísticos, pintura de prédios, 

etc.), onde a relação fornecedor-cliente é relativamente menor. 

O marketing de relacionamento, especificamente, é apontado por Payne (2003) como 

um dos estágios para a adoção do marketing pelas empresas de serviços. O autor 

indica a seguinte seqüência: vendas, propaganda e comunicação, desenvolvimento de 

produtos, diferenciação e análise da competição, serviços ao cliente, qualidade nos 

serviços, integração e marketing de relacionamento (retenção, database marketing, 

etc.).  Este último é identificado mais claramente a partir dos anos 90 (tabela 4). 

TABELA 4. Mudança na ênfase no marketing 

Período Teoria de marketing dominante 

Anos 50 Marketing de consume 

Anos 60 Marketing industrial 

Anos 70 Marketing social e não lucrativo 

Anos 80 Marketing de serviços 

Anos 90 Marketing de relacionamento 

Fonte: adaptado de Payne (1993). 

A perspectiva estratégica de serviço de Grönroos (2003), apresentada nos itens 

anteriores, reforça esta tendência uma vez que, quase inevitavelmente, incitam a 

organização a focar em relacionamento com seus clientes e outros stakeholders, 

como fornecedores, distribuidores, instituições financeiras e acionistas. A tabela 5 

apresenta a relação entre serviços e o desenvolvimento de relacionamentos, 

contribuindo para a justificativa da importância das teorias de serviço para o 

marketing de relacionamento. 
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TABELA 5. Como as características dos serviços afetam a construção do 

relacionamento  

Características 
Implicações 

para os 
consumidores 

Idéias de Marketing de Relacionamento 

Intangibilidade O serviço não 
pode ser 
examinado 
fisicamente 

Tornar os benefícios mais tangíveisFazer uso de 
marca para identificação exclusiva e 
diferenciação 

Oferecer amostras para permitir que os 
consumidores experimentem os benefícios 

Inconstância O serviço pode 
variar devido à sua 
dependência dos 
empregados 

Concentrar-se no treinamento dos empregados 

Enfatizar a automação para conseguir 
padronização (caso seja possível) 

Enfatizar a natureza personalizada do serviço 
(caso seja possível) 

Enfatizar o padrão do serviço 

Indissociabilidade A produção e o 
consumo são 
simultâneos 

Prestar atenção à atmosfera 

Enfatizar a qualidade do processo completo de 
fornecimento do serviço 

Enfatizar o marketing interno para obter uma 
colaboração mais estreita entre os empregados 

Impossibilidade de 
estocagem 

O serviço não 
pode ser estocado 
para uso futuro 

Utilizar a determinação do preço e outras táticas 
de marketing para equilibrar oferta e demanda 

Fonte: Nickels e Wood (1999, p. 202). 

Em resumo, as raízes do marketing de relacionamento no marketing de serviços e nas 

demais teorias que envolvem esse produto são compreendidas a partir de suas 

características e de uma perspectiva estratégica quanto a composição de produtos.  
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2.2. Ciclo e valor de vida do cliente 

Em um contexto onde as trocas eram as principais preocupações do marketing, era de 

se esperar que fosse desenvolvida uma visão focada no produto e em sua gestão. 

Tradicionalmente, empresas definem seus processos, estruturam seus departamentos, 

estabelecem seus indicadores de performance, além de outras variáveis 

organizacionais, com base nessa perspectiva. Não é raro encontrar gestores de 

produtos que, seguindo as etapas de vida de cada item comercializado, direcionam 

suas ações para garantir a melhor performance de cada um, geralmente ligada ao 

cumprimento de meta de vendas. Para isso, são consideradas 4 etapas principais no 

ciclo do produto (KOTLER, 2000): introdução (período de crescimento lento das 

vendas e margens negativas); crescimento (período de rápida aceitação e melhoria do 

lucro); maturidade (redução do crescimento de vendas e estabilização das margens); 

e, declínio (vendas e margens mostram quedas significativas). Certamente, esse ciclo 

de vida se distingue entre produtos, empresas e setores, mas, com mais ou menos 

variações, o conceito é amplamente utilizado e mantém-se popular em grande parte 

das empresas. 

Por outro lado, a valorização do marketing de relacionamento tem influenciado no 

surgimento de inúmeros conceitos ligados ao cliente que redirecionam a ótica da 

gestão de empresas. Antes do próprio conceito de gestão do Ciclo de Vida do Cliente 

(CVC), vale ressaltar a idéia de Valor de Vida do Cliente (VVC), que será a chave 

para diversas mudanças na perspectiva das organizações gerenciarem seus 

relacionamentos. 

Este item tem o intuito de apresentar uma perspectiva da evolução do conceito de 

gestão do Ciclo de Vida do Produto (CVP) para a gestão do Ciclo de Vida o Cliente 

(CVC) e identificar as dimensões deste último que se relaciona com o alinhamento 

entre as estratégias de aquisição e retenção, destacando um parâmetro essencial para 

esta análise: o Valor de Vida do Cliente (VVC). 
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2.2.1. Valor de Vida do Cliente (VVC) 

O conceito está ligado ao valor que os clientes trazem para as organizações. VVC 

pode ser entendido como a soma dos fluxos de caixa proporcionado por uma pessoa 

ao longo de sua vida como cliente de uma organização trazido a valor presente 

(RUST, ZEITHAML e LEMON, 2001) (BERGER et al, 2002).  

Outro termo similar é o Customer Equity (CE – valor do cliente). Encarando os 

consumidores como ativos, CE é a soma do VVC de todos seus clientes (KUMAR et 

al, 2004). Pode-se chegar ao valor do VVC pela relação entre o valor presente dos 

fluxos de caixa operacionais da empresa e o número de clientes da organização 

(HANSOTIA, 2004).  

Apesar de serem conceitos simples, a perspectiva de gestão trazida por eles altera 

significativamente a visão das atividades de marketing, sugerindo diversas mudanças 

sobre as tradicionais estruturas provenientes do foco em trocas. Muitas empresas de 

serviços ainda focam no número de cliente que servem sem dar a atenção devida para 

o valor de cada um (LOVELOCK e WRIGHT, 1999). 

Ao apontar o impacto do marketing de relacionamento no plano de marketing, 

Gummesson (2004) ressalta a orientação para oportunidades identificadas nos 

relacionamentos, incluindo a necessidade de criá-los, mantê-los ou abandoná-los. A 

decisão por uma das três opções anteriores no que compete a relacionamentos é 

fortemente influenciada pelo VVC ou a probabilidade do cliente de vir a 

proporcionar valores altos com base em programas de desenvolvimento (cross-

selling, up-selling, etc.), por exemplo.  

Para aumentar o fluxo de caixa gerado pelos clientes, Hansotia (2004, p.320) 

distingue duas opções: aumentar o número de clientes ou o valor de vida de pelos 

menos alguns deles. Isso significa: 

• Apenas adquirir clientes cujo valor de vida exceda os custos de aquisição e gere 

um excedente (lucro); 
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• Continuamente desenvolver clientes através do aumento das vendas para o 

mesmo indivíduo, ou;  

• Reter clientes lucrativos pelo máximo de tempo que puder.  

Em relação a investir na aquisição de novos clientes para aumentar o CE, a empresa 

deve investir naqueles prospects que tem maior propensão a gerar fluxos de caixa 

positivos (VVC). Do contrário, a empresa vivenciará quedas no seu CE. 

Como a mudança da visão das organizações para a gestão do customer equity (CE), 

os esforços tendem a focar desproporcionalmente na gestão da retenção dos clientes. 

Empresas argumentam várias razões para enfatizar a retenção, dentre as quais a 

limitação de dados de prospects se consolida como fator prático (THOMAS, 2001).  

Ryals (2003), entretanto, reforça que “retenção não é tudo”, apontando para a 

necessidade de alvejar os consumidores com alto valor. Isso não tem a ver com os 

custos de aquisição e, sim com os altos custos de manutenção. Se a propensão a gerar 

valor for alta, a retenção do cliente por um longo período irá amortizar os custos de 

aquisição. 

A idéia de VVC irá influenciar diretamente às estratégias ao longo do ciclo de vida 

do cliente, ao passo que será o indicador a ser utilizado como referência para a 

execução de ações junto aos clientes, como será visto a seguir.  

2.2.2. Ciclo de Vida do Cliente (CVC) 

O CVC pode ser interpretado como o conjunto de etapas pelas quais se espera que 

uma pessoa passe ao longo de sua vida como cliente de uma organização. Dessa 

visão, parte uma série de variações do tema fazendo menção ao período de 

relacionamento com o consumidor. Piccolli et al (2001), com seu conceito de 

Customer Service Life Cycle (CSLC), e Chattopadhyay (2001), com sua idéia de 

Customer Relationship Life Cycle (CRLC), apresentam uma perspectiva que, de certa 
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forma, lembra ao marketing de transação, focando-se no processo de compra dos 

produtos e serviços, como unidade da experiência do cliente com a empresa. No 

primeiro caso, os autores distinguem quatro fases:  

• Pesquisa: cliente toma consciência de sua necessidade, define atributos e 

procura fornecedores; 

• Aquisição: envolve a solicitação, pagamento e aquisição, propriamente dita, do 

produto ou serviço; 

• Uso: cliente usa o produto e toma consciência de sua eficiência e eficácia; 

• Descarte: nessa fase, o cliente começa a pensar em adquirir novamente, trocar 

ou devolver o produto comprado ou avaliar o custo total do uso. 

Os autores argumentam ainda que o sucesso de empresas hoje e no futuro está ligado 

a olhar a experiência do cliente como um todo, dos estágios de pré e pós-compra, 

provendo satisfação e retendo-os através da oferta de produtos e serviços que 

desejam. Essa perspectiva demonstra uma consciência do processo de compras 

quanto ao ponto de vista do cliente, gerenciando a experiência que esse terá com a 

organização.  

Além disso, a retenção exposta pelos autores leva a diferenciar esse processo por 

indivíduo, não se importando com a gestão do produto e sim com a percepção do 

melhor momento a trocar um produto, oferecer um complemento ou simplesmente, 

tirar dúvidas sobre o seu uso. 

Já o conceito de Customer Relationship Life Cycle de Chattopadhyay (2001) está 

voltado à evolução das necessidades dos clientes ao longo do ciclo de vida do 

produto. Uma breve visão dessas mudanças é apresentada na tabela 6. 

A proposta de CRLC envolve as etapas de consciência, avaliação, venda e serviços 

de pós-vendas, sendo essa última a maior diferença em relação à Customer Service 

Life Cycle, onde o pós-vendas garantiria a recompra do cliente e garantiria sua 

manutenção. 
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Para os dois conceitos apresentados, vale ressaltar as diferenças para um prospect e 

para um cliente. No primeiro caso, o indivíduo está participando do ciclo pela 

primeira vez e, portanto, a qualidade da experiência vivenciada por ele irá influenciar 

em novas trocas. Apesar da criticidade do momento, a empresa geralmente conta 

com pouca informação sobre o potencial consumidor, tornando-se um desafio 

adequar seus contatos à expectativa dos diversos públicos. 

Já em relação a clientes, a organização já conta com diversos dados e pode aumentar 

sua desenvoltura ao se adaptar o máximo ao esperado pelo indivíduo.  

TABELA 6. Mudanças no atendimento às necessidades dos clientes ao longo do 

ciclo de vida do produto.  

Estágio Atendimento à necessidade do cliente 

Desenvolvimento Atenção às necessidades do cliente, adaptando rapidamente o conceito 
do produto às especificações do cliente. Pequenos lotes e mudanças de 
configuração. 

Introdução Trabalho próximo ao cliente e vendedor para resolver problemas do 
produto. 

Crescimento  Rápido apoio no aumento de volume de vendas. Apoio ao cliente para 
criar lealdade da marca. Rápida chegada a configurações preferidas 
pelos clientes. 

Maturidade  Busca por formas de manter e aumentar o valor dos produtos para os 
clientes; procura por formas de cortar custos e mudanças significativas 
nos produtos. 

Declínio Encontra soluções criativas para estender a vida do produto. Pesquisa 
formas de resolver problemas dos clientes de forma eficiente. Plano 
para finalizar o produto, mas reter clientes pro - ativamente com 
substitutos. 

Fonte: Chattopadhyay (2001, p.138) 

A rentabilidade de cada cliente está diretamente ligada ao seu VVC, aos custos 

operacionais de atendê-lo e, principalmente, às despesas de marketing na sua 
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aquisição. Quanto mais otimizado for o processo de compra para cada novo cliente 

(prospect), maior será a rentabilidade do cliente.  

As duas primeiras idéias apresentadas podem ser interpretadas como uma 

preocupação com as principais etapas de relacionamento com a organização 

(compras), denotando uma visão fragmentada do processo, típica de empresas onde o 

relacionamento se dá principalmente durantes as trocas. Porém, em empresas de 

serviços (telecomunicações e bancos, por exemplo), deve-se atentar para uma 

continuidade do consumo dos produtos a fim de entender os modelos para elas. 

Por outro prisma, o ciclo de vida do cliente pode ser entendido de forma holística não 

se voltando especificamente para os processos de compra. Nesse contexto, Kumar, 

Ramani e Bohling (2004) apresentam uma visão mais abrangente (figura 2), 

distinguindo três etapas: aquisição, retenção e deserção.  Long e Schiffman (2002) 

compartilham de visão similar, destacando o desenvolvimento do relacionamento 

iniciando com um estágio de “atração” inicial seguido por um aumento gradual nas 

interações e negociações até atingirem o estágio de “manutenção” ou 

“comprometimento”. 

FIGURA 2. Gerenciando o processo de VVC 

 

 

 

 

Fonte: Kumar, Ramani e Bohling (2004, p.62) 
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Os autores apresentam formas quantitativas de identificar o momento em que cada 

indivíduo se encontra para adaptar a estratégia da empresa a essa realidade – que eles 

chamaram de “Melhores Aplicações Práticas” – levando sempre em consideração o 

impacto no seu valor no tempo (VVC) (KUMAR, RAMANI e BOHLING, 2004).  

Não cabe a esse trabalho discutir o modelo proposto, porém, vale ressaltar algumas 

de suas conclusões relacionadas ao ciclo de vida do cliente: 

• Clientes que demonstram compras freqüentes tendem a ter períodos de 

lucratividade maiores. 

• Empresas devem criar ofertas de cross-selling, políticas de devolução de 

produtos, realizarem programas de fidelidade e/ou vantagens, proativamente 

entendendo o impacto no valor de vida no cliente. 

• Há um mix correto e freqüência de marketing e canais de comunicação a serem 

escolhidos que melhor se encaixam com cada cliente e seu momento.  

• A relação custo do contato dos clientes através dos canais e o número de 

contatos feito através de um canal objetivam entender que, apesar da 

longevidade e dos valores de compra, caso exijam contatos através de canais 

caros para a empresa, o resultado da relação com o prospect ou cliente pode ser 

negativa. 

• Deve-se perceber o momento e o impacto no valor do cliente para adaptar a 

comunicação e trazer a maior lucratividade possível. 

• Otimizar o momento da oferta de produtos, ofertando no tempo certo e 

aumentando a aceitabilidade do cliente, tornam a relação mais lucrativa.  

Com base no impacto no VVC, os autores analisam, para cada momento, a 

probabilidade que cada ação dever surtir no cliente. Através da implementação de 

ações (ofertas, comunicações, etc.), a empresa deve aumentar sua rentabilidade, dada 

a maior eficácia (aceitação) e eficiência (minimização de custos). Particularmente, 

em relação aos custos de comunicação, Reinartz, Thomas e Kumar (2005) reforçam, 

em seus estudos sobre equilíbrio entre aquisição e retenção, que é necessário mudar a 

estratégia de comunicação nas diversas etapas da vida do cliente.  Os autores 

estudaram o impacto dos investimentos nos diversos estágios do ciclo de vida e em 

sua rentabilidade, usando informações de alocação de recursos nos diversos canais de 
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contato com a empresa. Partindo do pressuposto que canais de contato diferentes têm 

impactos diferentes na aquisição e retenção, eles concluíram que: 

Uma estratégia de comunicação que maximiza a rentabilidade do 
cliente a longo prazo não maximiza nem as taxas de aquisição nem a 
de retenção. A definição de uma estratégia de comunicação requer 
uma visão holística do relacionamento do cliente ao longo de todo 
seu ciclo de vida. Essa perspectiva tende a dar maior ênfase nos 
canais interpessoais e interativos de comunicação do que em um 
foco em aquisição. Empresas podem gerenciar o valor de seus 
clientes se tiverem consciência de que terão que fazer trade-offs. 
(REINARTZ, THOMAS e KUMAR, 2005, p.77)  

A estrutura das empresas geralmente não as capacita a ver o impacto da aquisição, 

ad-on selling (up-selling ou cross-selling) e retenção no valor dos clientes. 

Geralmente são organizadas em torno de produtos, geograficamente, tipos de 

consumidores ou alguma combinação entre eles. Portanto, praticamente nenhuma 

organização foca em entender a dinâmica do negócio pela perspectiva do cliente 

(HANSOTIA, 2004).  

Além dos autores mencionados, Corner (2001) consolida as visões acima em seu 

modelo do ciclo de vida do cliente. Ele destaca a atração e venda (ambas visão micro 

– experiência nas trocas) e fidelização e perda (visão holística – atração, retenção e 

deserção). 

Percebe-se, portanto, uma diversidade de pontos de vista a respeito da gestão do 

relacionamento com o cliente considerando as várias etapas de sua vida comercial 

com a empresa. Apesar das diferenças, pode-se notar que todos os pontos convergem 

para a experiência e relacionamento com a empresa, fortalecendo a hipótese de 

evolução do modelo de gestão do produto para o cliente, seguindo a mudança de 

paradigma do marketing de transações para o marketing de relacionamento. 

Considerando as diferenças nos custos de aquisição e retenção para as empresas, é 

crítico para a análise dos resultados organizacionais que a estimativa de duração do 

relacionamento com o cliente seja a mais acurada possível, quando a empresa está 

em busca de novos clientes e na gestão de seus relacionamentos (THOMAS, 2001). 
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Em suma, pôde-se notar o impacto dessa visão na gestão de prospects e clientes e o 

alinhamento necessário nas atividades da empresa para lidar apropriadamente com 

essa evolução de status comercial. Uma abordagem padrão que ignora a relação entre 

aquisição e retenção direciona para inferências incorretas sobre a duração do 

relacionamento com o cliente e sua lucratividade, confundido a organização quanto 

ao impacto das ações de marketing no tempo de vida de cada um (THOMAS, 2001). 

Conforme Chattopadhyay (2001), empresas devem descobrir formas de mover o 

cliente facilmente através do ciclo e trazê-lo de volta às fases iniciais (vendas 

cruzadas, vendas repetidas, venda de novas versões) e seguir oportunidades de 

vendas de forma proativamente. 
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2.3. Identificação  

A base para um bom gerenciamento é a informação. E, para a gestão de 

relacionamento com clientes não poderia ser diferente. Não é a toa que em grande 

parte das discussões sobre marketing de relacionamento, surge à necessidade de se 

obter a informações certas, no momento certo e disponível da forma desejada.  

A argumentação sobre o desenvolvimento de bancos de dados tem sua origem na 

necessidade de entender os clientes e interagir com eles da melhor forma possível, 

oferecendo produtos e serviços personalizados para cada um, considerando a etapa 

do ciclo de vida em que está (HOLTZ, 1994). Com o avanço da tecnologia de 

informação, organizações contam hoje com sistemas sofisticados que captam, 

armazenam, tratam e disponibilizam informações rapidamente, através de toda a 

empresa.  

Ferramentas que dão suporte ao gerenciamento do relacionamento (sistemas de 

CRM, bancos de dados, softwares de data-mining, etc.) propiciam uma solução 

integrada do processo de conhecimento com o cliente. Formadas por módulos para a 

linha de frente (front-ends), para a equipe de operação e suporte (back-ends), para 

interatividade com o consumidor (colaborativo) e para o uso da própria equipe de 

marketing (analítico), essas ferramentas proporcionam uma visão do cliente ou 

prospect por toda a organização (canais de relacionamento) e permite a análise de 

diversas informações que levam a identificar comportamentos, preferências e outras 

características que ajudam a melhorar o gerenciamento com os mesmos.  

Segundo Gummesson (2004), algumas tecnologias de informação são elementos 

chave. Internet e outras ferramentas tecnológicas possibilitam o marketing de 

relacionamento. Isso é particularmente ressaltado pelo termo eCRM, onde o data-

warehousing e data-mining oferecem novas oportunidades para armazenar e integrar 

informações de clientes e usá-las para inovar as estratégias de marketing.  

Outro aspecto trazido pela tecnologia é a possibilidade de lidar individualmente com 

os clientes. Um tema central do gerenciamento de relacionamentos é o 
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desenvolvimento de ações de marketing personalizadas para a posição do 

consumidor no ciclo de vida de uso do serviço (DREW et al, 2001). Há algum tempo 

atrás, a ausência de bancos de dados potentes e aplicativos multicanais dificultavam 

as empresas a se relacionarem com seus públicos, os quais eram tratados como uma 

massa de consumidores cujas ações consideravam a média do comportamento de 

grupos. Hoje, porém, os SIM – Sistemas de Informações de Marketing, de vital 

importância para a tomada de decisões (KOTLER, 2000) (WEINSTEIN, 2002) 

evoluíram para conseguir informações detalhadas sobre os indivíduos. Além disso, 

tem-se conseguido disponibilizar esse conhecimento para a linha de frente 

(atendentes, vendedores, parceiros, etc.). Essa evolução permite a personalização de 

muitos produtos e serviços que anteriormente eram impossíveis, seja pelos custos 

altos, seja pela falta de tecnologia.  

 

2.3.1. Informação, valor e ciclo de vida do cliente 

Conforme a exposição de itens anteriores, o cálculo do valor de vida do cliente é 

essencial para a definição das estratégias de relacionamento. Para Berger et al (2002) 

e Drew et al (2001), a preocupação central é avaliar quanto à empresa ganha com 

cada cliente individualmente e o custo de mantê-lo. Essa informação é utilizada 

posteriormente para identificação de quais relacionamentos as empresas devem 

investir e quais devem abandonar (WEINSTEIN, 2002). Segundo Berger et al (2001) 

e Vavra (1993), o primeiro passo é desenvolver um banco de dados que permita 

calcular esses fluxos de caixa.  

Entretanto, isso não se faz apenas colhendo informações do histórico de transações 

dos clientes. Empresas devem pensar em como atribuir, individualmente, valores de 

comunicação direta, logísticas, promoções, suporte, etc. Em resumo, elas devem 

alocar os custos diretos de marketing aos consumidores ou a um grupo/segmento. 

Niraj (2001 apud BERGER et al, 2002) propõe o uso do ABC (activity-based cost) – 

custos com base em atividades – para a alocação desses valores aos clientes.  
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Ryals (2003) aponta para a necessidade de identificação e compreensão das fontes de 

valor do cliente, as quais estão relacionadas à: possibilidade de vendas de diferentes 

produtos; previsão do tempo de vida de relacionamento; probabilidade de deserção; 

e, previsão dos custos e receitas ao longo de sua vida comercial. Essas são as bases 

para o cálculo do valor de vida do cliente. A autora complementa com um quinto 

item, importante para a identificação da importância do indivíduo: o risco (risk 

scoring), voltado à avaliação da probabilidade de pagamento dos valores 

consumidos. Esse procedimento é padrão em bens de consumo duráveis, celulares, 

automóveis onde existe a necessidade de prover crédito, o que é importante para 

direcionar a oferta de produtos e, principalmente, formas de pagamento apropriadas 

aos potencias consumidores. 

Outra variável importante a ser considerada são os custos relacionados aos contatos 

com o público consumidor. Com o advento do comércio eletrônico, muitas empresas 

têm ampliado seu número de canais de relacionamento, aumentando a complexidade 

da equação a ser alimentada para o cálculo do valor de vida dos clientes.  

Contatos iniciados entre empresa e cliente influenciam significativamente a duração 

dos relacionamentos para clientes de empresas de telefonia móvel. Isso afeta 

diretamente o valor de vida do cliente uma vez que contatos contribuem para o 

aumento do custo do relacionamento (BOLTON, 2000 apud BERGER et al, 2002). 

Por isso, o histórico dos contatos com o cliente se torna tão importante.  

O uso de informações que alimentem o modelo de RFM (recency, frequency e 

monetary value), utilizado para entender em que momento o consumidor se encontra 

no seu ciclo (se ainda está comprando ou deixou de comprar, por exemplo) é 

importante, principalmente, para empresas do setor financeiro e de 

telecomunicações, onde o ciclo de compra do cliente é relativamente longo 

(BERGER et al, 2002).  

Além das informações acima, a empresa deve se preocupar em mapear outros 

elementos para o cálculo do valor de vida do cliente e, posteriormente, sua 

segmentação para a definição de estratégias focadas de marketing.  
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2.3.2. Identificação do perfil dos clientes 

Após o cálculo do valor de vida dos clientes, o uso de dados os que caracterizem 

(informações pessoais, por exemplo) é importante para definir os segmentos a serem 

alvos de ações diferenciadas de marketing (RYALS, 2003). Park e Kim (2001) 

diferenciam esses dados em transacionais (vendas, tempo de transação, distribuição e 

do próprio consumidor) e não transacionais (feedbacks, na forma de reclamações e 

sugestões, por exemplo), devendo ambos serem integrados para a determinação do 

perfil dos melhores indivíduos que deverão receber maior parcela de atenção nos 

seus relacionamentos.  

Com base na identificação, relacionamentos cujo VVC seja zero ou negativo devem 

ser despriorizados, reduzindo os esforços para sua manutenção. A perda desses 

clientes aumenta o resultado da empresa. Quanto aos clientes centrais (VVC 

mediano), deve-se entender se há possibilidade de rentabilizá-los ou apenas manté-

los a fim de ajustar as ações de marketing. Neste contexto, aquisição e retenção 

devem ser realizadas para os clientes com maior valor potencial (RYALS, 2003). 

Nesse caso, faz-se necessário identificar que tipo de informações, sobre quem a 

empresa irá coletá-las e como irá gerenciá-las para seu uso no futuro.  

Em relação ao tipo de informações, Park e Kim (2001) destacam três:  

• Informações dos clientes: dados pessoais e transacionais do cliente. Os autores 

destacam bancos e empresas de telecomunicações como exemplos de empresas 

com grande volume dessas informações, entendendo-se que a natureza de seus 

setores proporcionarem essa troca intensa de dados. 

• Informações para o cliente: dados sobre a organização ou sobre produtos e 

serviços que o cliente perceba valor (newsletter, status dos pontos de programa 

de fidelidade, status dos pedidos, etc.).  

• Informações pelo cliente: dados não transacionais (reclamações, sugestões, 

etc.). 
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Conforme o modelo proposto pelos autores (figura 3) – Modelo Integrado de CRM 

Dinâmico –, é proposta uma forma de troca de informações com os clientes que, 

conforme sua identificação, permite promovê-los a clientes especiais onde à empresa 

irá expandir o relacionamento. 

FIGURA 3. O modelo de CRM dinâmico  

Fonte: Park e Kim (2001, p.656). 

Conforme o modelo, percebe-se que na fase inicial do relacionamento (aquisição), as 

principais informações trocadas entre empresa-cliente são “do cliente”. Nessa etapa, 

a organização visa qualificar (identificar) o prospect para ter uma boa idéia do seu 

potencial e, a partir daí, promovê-lo ou não na escala de informações. 

Park e Kim (2001) destacam a criação de um sistema de informação de clientes a fim 

de coletar os dados e interpretá-los em termos de VVC, permitindo direcionar os 

esforços da organização nos relacionamentos certos e contribuir para que eles 

aconteçam eficazmente e eficientemente ao utilizar as informações nas interações. 

Nesse sistema, ao se interagir com a empresa, o cliente aciona o modelo de cálculo 

de valor o qual o posiciona no padrão de relacionamento mais adequado, conforme 

configurações prévias sobre as análises organizacionais do perfil dos consumidores, 

suas características e melhores interações a serem direcionadas a eles. Assim, 
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maximiza-se a eficiência do contato pela adequação automática ao valor e perfil dos 

clientes. 

 

2.3.3. Diferenças na identificação de não-clientes 

Gordon (1998) diferencia os públicos-alvos das empresas através do vínculo que eles 

têm com a organização: prospects, testadores, compradores, contas, patronos e 

defensores. Cada grupo de compradores diferencia-se pelo nível de envolvimento 

com a empresa, subindo na hierarquia aqueles que mantêm um relacionamento de 

compra freqüente e apóiam à marca consumida. Neste contexto, o prospect seria o 

primeiro degrau na escala do relacionamento com a empresa. Payne (1993) chama 

essa seqüência de escada de lealdade dos clientes do marketing de relacionamento. 

Em relação a esse primeiro nível, enquanto Gordon (1998) os considera potenciais 

compradores com características que correspondem ao perfil escolhido pela empresa, 

Bretzke (2000) faz distinção entre prospects e suspect. Para a autora prospect trata-se 

de uma pessoa que deu um sinal de interesse por adquirir um produto ou serviço, 

enquanto que suspect, similar ao conceito de prospect de Gordon (1998), seria “a 

pessoa ou empresa que se enquadra no perfil ideal do cliente potencial que se quer 

conquistar”. Portanto, a análise feita para definir o(s) segmento(s) de mercado a se 

atuar determina um perfil ideal, o qual a empresa irá procurar (suspects).  

Essa distinção é importante para determinar os esforços que as empresas deverão 

direcionar para os não-clientes, potenciais compradores. Um prospect pode não ser 

uma pessoa ou empresa que a organização almeja (suspect), de acordo com o perfil 

identificado em análises preliminares. Nesse caso, as informações dos clientes atuais 

propiciam orientações significativas para a priorização dos esforços a serem 

destinados à aquisição, permitindo um melhor aproveitamento das oportunidades 

disponíveis no mercado. Nesse sentido, a probabilidade do prospect, no conceito de 

Bretzke (2000), tornar-se um relacionamento rentável deve ser menor, o que sugere a 
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redução de despesas a fim de não corromper seu valor potencial que pode ser 

pequeno ou mesmo negativo.  

Através dos sistemas de informação do cliente, a organização deve ser capaz de 

identificar essas pessoas ou empresas e direcionar o esforço adequado para 

maximizar a eficiência do relacionamento (PARK e KIM, 2001). Holtz (1994) 

destaca o desenvolvimento de um banco de dados de prospects para, qualificando-os 

com base no interesse e na capacidade de compra, identificar aqueles que merecem 

maior esforço de marketing. Dessa forma, direcionam-se esforços de aquisição para 

aqueles que tiverem maior potencial de serem tornarem bons clientes (RYALS, 

2003). 

 

2.3.4. Desafios na geração de informações 

Os avanços tecnológicos têm ampliado a potencialidade de estruturação e 

disseminação de informações dentro das organizações. Porém, existem obstáculos na 

criação de um banco de dados que consolide todas as informações que uma empresa 

precisa para a gestão do relacionamento com os clientes (BERGER et al, 2002):  

• Integração de informações: geralmente, históricos de compras, dados de 

comunicações de marketing direto, histórico de serviços, faturamento, etc. estão em 

sistemas diferentes. Esse problema é maior quando é fruto de fusões ou aquisições de 

empresas, onde a incompatibilidade tecnológica dos sistemas tende a aumentar. 

• Definição de unidades de análise apropriadas: a principal questão é “quem é o 

cliente?”, ao qual se deveriam se direcionar todas as demais variáveis. A identificação do 

cliente é o ponto crítico inicial na definição do perfil do cliente, do contrário, ele não 

“existe” para as empresas, impossibilitando qualquer ação personalizada eficiente com 

os mesmos (PARK e KIM, 2001). No B2B, por exemplo, empresas devem ser 

consideradas clientes quando tem compras centralizadas na unidade organizacional. 

Quando diferentes pessoas têm o poder de decisão de compra independentemente, elas 

são quem deve ser considerado o cliente. Porém, quando há um mix entre clientes 

(centralizado e descentralizado), como devem ser tratados? No B2C, a situação é similar. 
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No contexto familiar, quem deveria ser considerado a unidade de análise? Quem paga? 

Quem usa? Quem decide por uma compra? Essas definições são importantes para a 

organização saber de quem captar as informações para abastecer os bancos de dados e 

determinar o valor do cliente.  

• Estabelecimento do horizonte de tempo para o cálculo do valor de vida do 

cliente: diferentes produtos possuem processos de compra diferentes, distinguindo-se 

também em relação ao tempo de compra ou recompra. A média do ciclo de recompras de 

um televisor certamente é diferente de maços de cigarro. Isso vale também para serviços. 

Organizações com produtos e serviços diferentes devem ter essa consciência da distinção 

de seus ciclos, principalmente quando envolvem vendas cruzadas. Considerando o 

cliente, qual seria o tempo de vida para a empresa considerando os seus diversos 

consumos? 

• Fusão e limpeza de dados: bancos de dados são abastecidos com informações 

inseridas por diversos públicos na organização: vendedores, funcionários de back-offices, 

atendentes de Call-Center, etc. Essa complexidade nos canais de entrada de informações 

pode prejudicar os bancos de dados com informações pobres ou mesmo a ausência delas. 

Essa falha pode ser interpretada como baixa prioridade dessas pessoas ou áreas em 

relação a suas atribuições. Além disso, reciclagem de funcionários e as taxas de erro 

humanas levam a dificultar os bancos de dados. Outro fator é a ausência de um índice 

comum para a identificação dos clientes em muitas organizações, dificultando a 

associação dos históricos de contatos, compras, etc. a um cliente específico. 

Por fim, vale ressaltar o alerta de Gummesson (2004) ao uso inadequado de 

tecnologias de informação. O risco é que executivos se iludam e construam sistemas 

centrados em tecnologia, negligenciando aspectos humanos da equipe do fornecedor, 

clientes e outros.  
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2.4. Diferenciação 

Apesar da segmentação de clientes não ser um tema novo, o marketing de 

relacionamento tem trazido novas abordagens para a utilização das formas já 

existentes de diferenciação de públicos consumidores.  

O objetivo da segmentação está relacionado a divisão de mercados em grupos de 

consumidores potenciais com necessidades e/ou características similares, que, devem 

exibir comportamento de compra similar (WEINSTEIN, 1995). Do ponto de vista de 

relacionamento, o ideal seria tratar cada indivíduo ou empresa como um único 

segmento (LOVELOCK e WRIGHT, 1999). Assim, poder-se-ía personalizar toda e 

qualquer atividade de marketing, maximizando o resultado dos relacionamentos.  

Apesar do avanço da tecnologia permitir cada vez mais a personalização, a escala de 

clientes ainda exige algum tipo de segmentação para a otimização de atividades (por 

exemplo, publicidade).  

Nessa linha, diversos autores vêm desenvolvendo modelos teóricos para adaptar à 

visão trazida pelo marketing de relacionamento. Uma das grandes preocupações 

percebida é considerar o VVC para orientar à segmentação e, posteriormente, a 

definição de estratégias diferentes para cada um dos públicos. Essa estratégia de 

marketing pode ser implementada para mudar o contexto onde as organizações 

operam, focando proativamente na aquisição de valiosos clientes potenciais e a 

manutenção e desenvolvimento do relacionamento cliente-empresa (BERGER et al, 

2002). 

Johnson e Selnes (2005) utilizam o termo Gerenciamento do Portfólio de Clientes, 

como um processo de criação de valor através dos relacionamentos. Considerando os 

consumidores como ativos da organização, os autores identificam a existência de 

relacionamentos fracos (transacionais) e fortes (parcerias) que deveriam ser 

equilibrados, uma vez que os primeiros são necessários por serem a base para a 

construção de relacionamentos lucrativos (fortes) e gerarem economias de escala. 

Para eles, o principal objetivo do marketing está se voltando para a maximização do 
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retorno sobre o capital através de investimentos nos “tipos certos de 

relacionamento”, aqueles que a empresa pode servir mais eficientemente que os 

fornecedores. Nesse caso, a distinção de pessoas com as quais os relacionamentos 

são fortes ou fracos auxilia empresas a direcionarem seus recursos e maximizar seus 

resultados. 

O conceito de valor de vida do cliente também é explorado por Hansotia (2004). O 

autor propõe a descoberta da probabilidade do valor de um prospect específico ser 

alto, com base no seu perfil, conseguido na análise de um banco de dados. Esse perfil 

é calcado em informações que permitam definir características de pessoas, 

agrupando-as de forma a identificar segmentos com maior potencial de trazerem 

retorno à organização. A identificação de variáveis de segmentação vinculadas a 

padrões de compra e contato auxilia empresas adquirirem os clientes “certos”, assim 

como dispender recursos para a retenção sabiamente, maximizando o valor da base 

de clientes (BERGER et al, 2002). 

É percebido na literatura atual que o perfil do prospect é conseguido à luz das 

informações dos clientes que trazem maior valor para a organização, considerando 

seus custos. Hansotia (2004) propõe não considerar os custos de aquisição, por ser 

uma variável a ser determinada após a qualificação do potencial do consumidor, ou 

seja, dado o valor esperado de seu fluxo de caixa, qual é o valor que a empresa está 

disposta a investir na sua aquisição. Esse potencial é diretamente associado ao 

comportamento de compra que irá influenciar nos esforços de relacionamento da 

empresa.  

 

2.4.1. Passos para a diferenciação de prospects e clientes 

Weinstein (2002) aponta como primeiro passo para a identificação do perfil de 

clientes a segmentação por uso. Apesar de não considerar os custos associados ao 

relacionamento, essa proposta leva em consideração a alta correlação entre margens 
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líquidas e vendas (quanto maior o uso, maior o consumo, maior são as vendas). 

Conforme Berger et al (2002): 

Estimativa de ganhos futuros é um tema reincidente em quase todos 
os campos da administração. Porém, empresas não podem prever 
perfeitamente quanto um cliente individual irá contribuir para seu 
valor líquido, mas pode calcular o valor esperado dos fluxos de caixa 
associado a um cliente individual baseada nas características do 
cliente e nas ações de marketing planejadas (BERGER et al, 2002, 
p.40). 

O autor menciona ainda a análise RFM (recency, frequency e monetary value). Com 

base na análise da data da última compra, freqüência de consumo e valor monetário 

das compras, pode-se classificar os clientes conforme seu padrão de uso, ponderando 

as três variáveis. Uma segmentação proposta seria: usuários de primeira vez; clientes 

repetitivos; clientes heavy users; e, clientes formais. Essa divisão segue o Princípio 

de Pareto ou regra 80/20, onde é considerado que 80% da receita provêm de 20% dos 

clientes. Assim, as faixas de segmentação são estruturadas seguindo essa lógica. 

Berger et al (2002) apontam três desafios para segmentar e modelar seus padrões de 

compra: 

• A complexidade das características do histórico de contatos e compras que requerem 

modelos sofisticados para elaborar as estimativas; 

• As respostas de clientes dependem da ação de marketing de competidores e da 

empresa; 

• Modelos compreensivos de comportamento de compras irão requerer um sistema de 

equações simultâneas, onde as variáveis dependentes são de várias dimensões do 

comportamento do cliente e as variáveis preditivas incluem as atividades 

operacionais e marketing assim como o tipo, meio e freqüência de contato. 

A classificação dos clientes atuais por uso permite partir para o segundo passo, ou 

seja, identificar as características das pessoas de cada grupo de forma a elaborar 

perfis. Munidas desta informação, empresas irão em busca de prospects com maior 

potencial de trazerem lucro para a organização ou definir estratégias para a 

manutenção dos clientes atuais. Dentre as possíveis segmentações, Weinstein (2002) 

destaca a geográfica, demográfica, psicográfica e por benefícios, agrupamentos 
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comuns na literatura sobre segmentação. Relacionando a segmentação e o marketing 

de relacionamento, o autor afirma:  

Segmentação por uso e marketing de relacionamento são estratégias 
chaves para obter os resultados desejados da retenção de mais 
clientes, adquirir melhores clientes, promover relacionamento com 
clientes, e usar clientes usuais como defensores para a aquisição de 
novos clientes. (WEINSTEIN, 2002, p. 267) 

Nessa afirmação, percebe-se a preocupação não apenas em reter mas, também, 

“adquirir melhores clientes”. Esse processo de segmentação é de muita utilidade para 

planejar subseqüentes esforços de marketing para aquisição e conquista de clientes, 

favorecendo a melhores resultados.  

 

2.4.2. Valor de vida do cliente e segmentação 

A segmentação baseada no valor dos consumidores abordado por Berger et al (2002), 

propõem quatro atividades que afetam a valoração de seus ativos: a criação de uma 

base de dados para o cálculo do VVC; segmentação de acordo com as necessidades 

dos clientes e padrões de compra; estimativa do VVC sob vários cenários; e, 

alocação de recursos para maximizar o valor da base de cliente. Apesar da 

classificação dos públicos consumidores por perfil de uso, vista anteriormente, a 

quebra da qualificação por valor e padrões de compra em momentos distintos pode 

mostrar outras dimensões do relacionamento.  

Clientes com padrões de compra diferentes, por exemplo, podem gerar retornos 

iguais para a organização. A desigualdade quanto às margens líquidas de produtos 

responde a esta questão. Consumos de volumes variados de produtos de um mesmo 

fornecedor devem resultar e rentabilidade diferentes ou iguais conforme a 

configuração das compras. Para isso, a proposta dos autores acima conta com a 

estimativa de cenário, a fim de prever estas variações e prever o impacto da 

concorrência. 
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É evidente que se está falando de apenas uma dimensão do relacionamento mas, 

mantendo as demais constantes, já se consegue perceber a influência dos padrões de 

consumo na definição de ações de marketing, as quais devem se adaptar não somente 

ao valor do cliente. 

Além da identificação das características dos clientes, Berger et al (2002) apontam 

para a necessidade de se definir uma equação para a resposta dos segmentos às ações 

de marketing. Diferenças no valor de vida do indivíduo podem ser atribuídas a 

padrões de consumo distintos e a exigências de contatos e relacionamentos 

diferentes. Gosh and John (1999 apud JOHNSON e SELNES, 2005) identificam 

quatro fatores para a decisão de investir em relacionamentos: 

• Os custos e riscos da troca: que impactam na futura determinação do 

relacionamento com o cliente. 

• As formas de governança e regras de troca: contratos ou relacionamentos 

poderosos entre comprador e vendedor. 

• A proposição de valor ou posicionamento: produto, serviço e preço. 

• Recursos, habilidades e ativos: que são únicos para cliente ou fornecedor. 

A consciência destes fatores e a distinção do valor e padrões de compra permitem a 

empresa caracterizar seus relacionamentos de forma plena e, então, definir como 

gerenciá-los, cada qual com seu conjunto de particularidades. A segmentação é uma 

atividade importante mas, se não for bem concebida, pode demandar esforços 

ineficientes das organizações. 

 

2.4.3. Segmentação e valores pessoais 

O estudo de Long e Schiffman (2002) para a segmentação de clientes de programa de 

fidelidade de companhias aéreas exemplifica as principais etapas apresentadas até 

agora. O objetivo era identificar como os clientes percebem os benefícios de um 

relacionamento baseado em recompensas financeiras. Os programas de fidelidade 
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interpretam o uso do serviço pelos clientes, ao passo que pontua seu padrão de 

compra.  

Nesse estudo, os clientes foram segmentados, secundariamente, em termos de valores 

pessoais, os quais guiam suas ações, atitudes, julgamentos e comparações. Através de 

objetivos e situações específicos, o objetivo foi entender melhor os motivos e o 

comportamento que orienta a escolha do provedor de serviços. Os autores 

identificaram alguns pontos importantes em sua pesquisa: 

• O significado e motivação para o consumo de muitos produtos e serviços podem 

depender dos valores de consumo e sua crenças. 

• A escolha de valores parece ser especialmente importante em situações onde os 

clientes podem variar amplamente seus relacionamentos com seus fornecedores. 

• A composição dos valores pessoais dos consumidores pode predispô-los a interpretar 

seus relacionamentos com os fornecedores e comunicações de marketing de formas 

diferentes.  

• O composto de valores pessoais dos clientes pode mudar durante o período der 

relacionamento com a empresa. 

• Um amplo leque de diferentes valores pode influenciar no comportamento do 

consumidor. 

• Identificar o relacionamento do cliente com a empresa e acompanhar os valores de 

consumo é uma maneira do marketing de relacionamento segmentar clientes e 

gerenciá-los. 

Por fim, o estudo aponta que a existência de diversos grupos sugere que os 

programas de fidelidade “um-atende-a-todos” não são suficientes para promover 

lealdade suficiente através de toda a base de clientes. Os autores descrevem os 

diferentes segmentos comportamentais em relação aos valores de consumo e 

argumentam que os gestores de marketing deveriam considerar tais valores no 

desenho das promoções.  

Apesar de abordar especificamente programas de fidelidade, a pesquisa, que focou na 

diversidade de valores que norteiam o comportamento de consumo, serve como um 
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alerta para necessidade de considerar esses fatores na segmentação. Além disso, o 

estudo mostra que a eficiência das ações de marketing torna-se mais e mais eficientes 

conforme a personalização das interações com os clientes, sugerindo assim, uma 

tendência a “segmentos de um cliente só”. 

Essas diferentes visões de segmentação realçam a preocupação crescente em 

determinar os melhores relacionamentos a se investir. Com base no valor de vida dos 

clientes, perspectivas diferentes procuram identificar os melhores públicos e, a partir 

daí, determinar o perfil apropriado a se buscar no mercado. Apesar da tendência a 

personalização, enquanto a tecnologia não permitir o gerenciamento um-a-um a 

custos acessíveis haverá a necessidade de segmentação. 
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2.5. Interação 

Após identificar o cliente e diferenciá-lo, a empresa está apta para ampliar seu 

relacionamento através das interações. Como apresentado anteriormente, o marketing 

de relacionamento traz à organização uma perspectiva de personalização dos 

contatos com os clientes. Com a ascensão das tecnologias de informação, a 

personalização vem se tornando cada vez mais possível. Do ponto de vista das 

interações, elas vêm permitindo captar e disponibilizar, através de toda a 

organização, informações com o intuito de maximizar a eficiência de seus contatos. 

Nesse contexto, surgem algumas questões a serem consideradas pelas empresas a fim 

de obter o máximo proveito de seus relacionamentos, considerando a transmissão de 

comunicações coerentes e consistentes a todo o seu público consumidor em 

potencial. 

 

2.5.1. Alinhamento dos canais de relacionamento 

Não é incomum se encontrar casos de divergências nas interações de empresas. A 

proliferação de pontos de contato e a inabilidade das organizações em sincronizarem 

informações e processos ao longo desses canais têm criado visões desconexas e 

incompatíveis com os clientes (CHAN, 2005). A implementação de ferramentas de 

CRM tem falhado de 55 a 75%, conforme pesquisa do Meta Group de 2004, devido a 

dificuldades em se desenhar uma estratégia de CRM mais ampla, inabilidade de 

integração com sistemas legados e não ter abordagens analíticas como base para as 

ações de relacionamento.  

Unidades de negócios diferentes, pontos de contato distintos e diversas outras 

variáveis de comunicação se demonstram por vezes desalinhadas, emitindo 

mensagens confusas para os públicos consumidores e prejudicando os contatos. 

Apesar de empresas com vários produtos lutarem para conseguirem alinhar a 

estratégia de vendas, elas se prejudicam por definir objetivos de comunicação 



72 

diferentes entre marketing, vendas e outras áreas como atendimento. O cliente sente 

que está lidando com diferentes empresas quando recebe comunicações não 

coordenadas (KUMAR, RAMANI e BOHLING, 2004). 

Esse alinhamento é ainda mais crítico quando se discute o impacto nos clientes de 

alto valor, onde a perda de algum deles influencia significativamente na queda do 

resultado da organização. Berger et al (2002) reforçam esse alinhamento ao 

destacarem a necessidade de se ter uma “harmonia” entre os canais de 

relacionamento, fator essencial para a alocação de recursos de marketing: 

Harmonia de canais [...] é o grau no qual empresas distribuem seus 
produtos e contatos com os clientes através dos canais e veículos de 
comunicação que são sincronizados e complementares. Com o 
aumento dos meios de comunicação, aumentou a necessidade em 
otimizar a alocação dos recursos ao longo dos canais a fim de 
maximizar o valor de vida do cliente considerando aquisição, 
retenção e vendas cruzadas (BERGER et al, 2002, p. 46).  

 

2.5.2. Visão única do cliente 

Uma necessidade essencial para as interações da empresa é desenvolver uma visão 

unificada do cliente. Como já discutido anteriormente, empresas têm dificuldades de 

identificar quem são eles, tanto no B2C quanto no B2B. Na identificação e 

segmentação, a organização desenvolve modelos para captar e analisar dados de suas 

unidades de pesquisa – clientes – a fim de gerar o conhecimento necessário para 

tornar os relacionamentos mais eficazes e eficientes. Essas unidades de pesquisa 

variam conforme os papéis das pessoas na decisão de compra. Kotler (2000) 

identifica cinco papéis que pessoas podem desempenhar na decisão de compra 

(iniciador, influenciador, decisor, comprador, usuário). Nas interações, o número de 

combinações possíveis que indivíduos podem assumir nesse processo é significativo. 

No caso de organizações onde o B2C se confunde com o B2B, essa complexidade é 

ainda maior. Uma mesma pessoa pode atuar como decisor no B2B e como 

comprador no B2C, por exemplo.  
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Essa realidade se torna um desafio para o desenvolvimento de modelos para o 

relacionamento um-a-um. Empresas só conseguem atingir a máxima eficiência na 

personalização tratando diferente, pessoas diferentes (PEPPERS e ROGERS, 2001). 

Conforme Reinartz, Thomas e Kumar (2005), o individuo é a melhor unidade de 

análise porque é onde ocorre a “persuasão”. Assim, a organização precisa entender 

os papéis das pessoas e determinar a forma como irá adaptar suas atividades para as 

características de cada relacionamento. 

Além disso, organizações geralmente têm diferentes tipos de pessoas interagindo 

com o cliente e trabalhando com diversas necessidades ao longo de seu ciclo de vida 

(ex. vendedores, técnicos de campo, atendentes de Call-Center, gerentes de produtos, 

etc.). Todos têm diferentes ferramentas e aplicativos para se comunicarem com o 

cliente e coletarem suas informações (notebooks, handhelds, telefone, base de dados, 

etc.). O desafio é combinar diferentes visões para que os funcionários tenham acesso 

à informação que eles precisam para adequar o serviço ao cliente 

(CHATTOPADHYAY, 2001). 

 

2.5.3. Contatos e etapas do ciclo de vida do cliente 

A visão unificada do cliente é pré-requisito para o relacionamento eficiente. Munida 

dessa capacidade, a empresa pode pensar na forma como utilizar os canais de 

relacionamento. Aquisição, retenção, desenvolvimento (up-sell e cross-sell) e 

recuperação são as principais preocupações que a organização tem ao se pensar em 

distribuir os esforços por canal de relacionamento. Entretanto, não são as únicas 

variáveis. O alinhamento da comunicação em cada estágio de vida nos diversos 

pontos de contato é matricial ao passo que se deve considerar a personalização da 

interação com cada cliente na organização. Assim, deve-se determinar para cada 

cliente e etapa do seu ciclo de vida como devem ser os contatos.  

Além da eficiência do relacionamento, a preocupação na alocação de esforços de 

comunicação tem por trás uma variável econômica comum: a escassez de recursos. A 
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limitação do orçamento das organizações as leva a ter que determinar montantes 

ótimos para suas ações de marketing. E, sob a perspectiva de gestão de 

relacionamentos, a distribuição dos esforços da organização nos contatos com 

clientes é de vital importância para maximização de suas rentabilidades. 

Eventualmente, por questões orçamentárias, uma organização pode optar por 

interações através de meios eletrônicos (internet, terminais de auto-atendimento, etc.) 

visando à redução de custos. Entretanto, para alguns clientes críticos da empresa essa 

talvez não seja a melhor opção. É claro que se deve analisar a preferência dos 

clientes inicialmente, mas para os clientes mais rentáveis da organização, talvez se 

deva atender ao tipo de comunicação solicitada, mesmo que seja uma comunicação 

cara como a interação pessoal.  

Para indivíduos não lucrativos, por outro lado, deve-se encontrar meios de atendê-los 

de maneira mais eficaz (ex. web, ATM, etc.) (WEINSTEIN, 2002). Venkatesan e 

Kumar (2001) estimaram parâmetros de funções de resposta de clientes a partir de 

dados históricos e incorporaram na função de valor de vida de cada cliente 

individualmente para obter níveis ótimos da freqüência de contato através dos 

segmentos a fim de aumentar seus retornos. 

Nesta linha, Reinartz, Thomas e Kumar (2005) criaram um modelo para a definição 

do equilíbrio entre quanto e como gastar entre aquisição e retenção, com base nos 

investimentos nos canais de relacionamento e seu impacto na lucratividade de cada 

cliente. Esse estudo, aplicado a uma empresa de eletrônicos (B2B), gerou 

informações interessantes sobre o alinhamento de esforços de aquisição e retenção 

nos canais: 

• Contatos interpessoais (ex. vendas pessoais) são de maior riqueza para o 

relacionamento (maior personalização), mas possuem o maior custo (impacto 

negativo na rentabilidade do cliente). Eles têm maior impacto na aquisição de 

clientes.  

• As comunicações bidirecionais tendem a serem mais eficientes para o aumento 

das compras por cliente. 
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• A proporção 30/70, entre aquisição e retenção, foi considerada ótima na 

alocação do orçamento do estudo. 

• O aumento de gastos em comunicações (contatos) não significa um ganho maior 

com os clientes. O ponto ótimo de alocação na comunicação garantiria a 

maximização de suas rentabilidades. 

• Gastos acima do ótimo tendem a ser voltados aos meios de comunicações 

interpessoais (mais caros) que não compensam o impacto na rentabilidade do 

cliente. 

• Gastos acima do ótimo na retenção são melhores que gastos acima do ótimo com 

aquisição. 

• A estratégia de comunicação com os clientes que maximizam a rentabilidade a 

longo prazo dos clientes não maximiza nem a aquisição nem a duração do 

relacionamento (retenção). Assim, desenvolver uma estratégia de comunicação 

para gerenciar a rentabilidade do cliente geralmente requer uma perspectiva 

holística de longo prazo do relacionamento. Essa perspectiva tende a dar maior 

valor para comunicações mais interpessoais e interativas do que um foco 

limitado em aquisição.  

As principais limitações do modelo apontada pelos autores foram: a dificuldade em 

discriminar as despesas de marketing para os clientes no B2C, onde há mais 

comunicações em massa; e, a não consideração das ações da concorrência, que 

podem distorcer os resultados do modelo. Esse estudo, entretanto, ilustra a tentativa 

dos autores em acrescentar ao conhecimento atual formas de lidar com a questão de 

alocação e as principais variáveis a serem gerenciadas ao se definir o orçamento das 

organizações. Investigar o impacto das comunicações na decisão de alocação de 

despesas nos canais é importante para corrigir eventuais desvios durante o ciclo de 

vida do cliente (REINARTZ, THOMAS e KUMAR, 2005).  

Ainda nesse contexto, a relação dos canais de relacionamento e o impacto no valor 

do cliente são explorados por Verhoef e Donkers (2005). Os autores analisam o 

impacto dos canais de aquisição no valor de vida comercial dos indivíduos. O 

argumento principal gira em torno de que os canais de aquisição são importantes 

estimadores da lealdade do cliente nos primeiros estágios do relacionamento. É 
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explorado como se diferem as taxas de retenção (lealdade) e a probabilidade de 

vendas cruzadas (desenvolvimento), importantes influenciadores do valor de vida do 

cliente, conforme o canal que ele foi adquirido. Como canais de aquisição, foram 

considerados: mídia de massa (TV, radio e mídia impressa), marketing direto 

(correspondências, telemarketing), internet (e-mail e web-sites); vendas pessoais 

(porta-em-porta e redes); intermediários (agentes, revendedores, varejo) e o boca-a-

boca. 

Nesse estudo, foram utilizados dados de uma instituição de serviços financeiros para 

a aplicação do modelo. Assim, como o estudo de Reinartz, Thomas e Kumar (2005), 

esse estudo gerou resultados importantes a serem considerados neste trabalho: 

• E-mail é pouco eficiente para a aquisição e retenção, enquanto a TV e rádio são 

pobres para retenção. O uso de sites gera resultados satisfatório para retenção. 

• Táticas de aquisição afetam o comportamento dos clientes dentro do 

relacionamento. Clientes adquiridos com preços atrativos são mais propensos a 

trocar de fornecedor se houver receber uma proposta melhor. 

• O impacto na lealdade depende das características do canal e da forma com o 

cliente o usa. 

• Canais de aquisição que usam estratégia de preço (ao invés de imagem da marca 

e qualidade de serviço) criam menos lealdade. Por isso, mailings demonstraram 

baixo desempenho (foco preço baixo). Canais de aquisição que criam laços 

sociais ou econômicos geram lealdade. Mídia voltada para a imagem da marca, 

boca-a-boca e Internet proporcionam clientes leais.  

• O impacto dos canais de aquisição nas vendas cruzadas é menor. Elas são mais 

afetadas por ações de marketing durante o relacionamento (mailing e programas 

de fidelidade, por exemplo).   

• Satisfação não aumenta as vendas cruzadas e sim boas ofertas (preço). Canais 

que apelam para preços tendem a atrair clientes sensíveis a preço que, por um 

lado, podem ser menos leais (retidos), mas por outro, podem ser mais suscetíveis 

à vendas-cruzadas. 

• O produto que é  adquirido na primeira compra tem impacto no canal de 

aquisição. Ex. produtos via internet (livros mais fácil que roupas; seguros mais 
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fácil que empréstimos – produtos comparáveis). A complexidade dos preços e 

dos produtos impacta na compra.  

• O conteúdo das mensagens em cada canal pode se diferenciar o que dificulta a 

análise de impacto do canal de aquisição nos primeiros momentos do 

relacionamento com o cliente. 

• O efeito do impacto do canal de aquisição na rentabilidade dos clientes se 

mostrou temporário (na pesquisa, cerca de um ano). 

Em suma, o estudo de Verhoef e Donkers (2005) mostrou que o valor do cliente 

adquirido através de diferentes canais de aquisição se diferencia. Empresas 

geralmente consideram valores iguais de receita por clientes independentemente do 

canal. Isso é importante na definição do orçamento, uma vez que clientes que usam 

canais mais caros tendem a ser menos rentáveis, mas, dependendo de sua 

característica (lealdade, por exemplo) pode justificar seu uso. 

Além desses estudos, existem diversos outros que estudam relações distintas entre 

valor, interações, lealdade, aquisição, retenção e outras variáveis que impactam na 

lucratividade dos clientes. Keane e Wang (1995) mostraram que os canais de 

aquisição determinam o valor de vida do cliente e Thomas (2001) mostra que canais 

de aquisição afetam a retenção. Bolton, Lemon e Verhoef (2004 apud VERHOEF e 

DONKERS, 2005) propõem alguns efeitos sobre o canal de aquisição no 

comportamento do cliente. Essas produções acadêmicas indicam uma preocupação 

em relação às estratégias de aquisição e retenção e o impacto no valor do clientes, do 

ponto de vista das interações, enfatizando a relevância do tema desta dissertação. 

 

2.5.4. Permissividade no relacionamento 

Um tema contemporâneo que impacta diretamente a forma de interação com os 

clientes é a permissividade dos contatos. Goldstein e Lee (2005) apontam para o 

aumento das regulamentações ao redor do mundo em relação a comunicações 
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direcionadas aos clientes. Isso seria causada pelo grande número de contatos com 

clientes ou potenciais clientes pelas empresas, seja por e-mails, telemarketing ou 

qualquer outra forma de contato para a comercialização de seus produtos. Além do 

tipo de comunicação e seu volume, o momento da comunicação pode não ser o mais 

desejado.  

Com a perspectiva de não prejudicarem o relacionamento (e, em alguns casos, não 

transgredirem leis), empresas têm optado por levantar junto aos clientes informações 

quanto aos contatos: canais desejados, tipo de conteúdo que pode ser enviado, 

horários e dias permitidos, etc. Há, então, a necessidade de se definir a comunicação 

correta no tempo correto para cada indivíduo (GOLDSTEIN e LEE, 2005). 

Nesse contexto, vale resgatar o conceito de marketing de permissão de Godin (2000). 

Apesar do grande enfoque na internet, o autor o apresenta como “a arte de tornar um 

estranho um amigo, e o amigo, um cliente”, argumentando sobre dar algo de valor 

aos clientes para recompensá-los pela atenção despendida em seus contatos. 

Entretanto, o desafio estaria em convencer as pessoas a prestar a atenção 

voluntariamente.  

O marketing de permissão foca em estabelecer um primeiro contato, através da 

marca. Depois, com base nas informações recebidas pelo prospect ou cliente, o 

relacionamento pode ser adequado, considerando seu desejo e o planejamento da 

empresa para seu segmento ou valor de vida previsto. 

É de vital importância que executivos tenham consciência dessa variável ao 

determinar suas ações de relacionamento, pois clientes lucrativos podem se abalar 

por comportamentos das empresas interpretados como invasivos, comprometendo 

seus resultados. 

 

Esta revisão teórica foi de vital importância para a análise, sob o ponto de vista do 

marketing de relacionamento, das iniciativas de aquisição e retenção da empresa 
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objeto do estudo de caso desta dissertação. Em síntese, os principais aspectos da 

literatura que serão utilizados nesta análise: 

• Marketing de Relacionamento: foco na gestão do relacionamento com os clientes; 

uso do composto de marketing ampliado (comunicação com o cliente, satisfação do 

cliente e serviço); visão de gestão de portfólio de relacionamentos; personalização; 

nível de relacionamento; monitoramento do share-of-wallet; estratégias competitivas 

(redefinição da experiência do cliente, amplitude horizontal, integração com o 

cliente). 

• Ciclo e valor de vida do cliente: identificação do valor de vida do cliente; 

identificação de oportunidades de relacionamento (aquisição, manutenção ou 

abandono); gestão do ciclo de vida do cliente (Customer service life cycle / customer 

relationship life cycle); monitoramento dos impactos das ações de marketing no 

valor dos clientes. 

• Identificação: uso de diferentes informações para a identificação dos indivíduos; 

identificação de prospects e suspects; obstáculos para a aquisição de informações 

(integração das informações, definição de análise de unidades apropriadas, 

estabelecimento do horizonte de tempo para o cálculo do valor de vida do cliente, 

fusão e limpeza de dados); identificação do risco à inadimplência (risk scoring); uso 

de informações que alimentem o modelo de RFM (recency, frequency e monetary 

value) – entendimento do momento que o consumidor se encontra no seu ciclo. 

• Diferenciação: segmentação por uso; segmentação geográfica, demográfica, 

psicográfica e por benefícios; gestão de portfólio de clientes; uso do valor de vida do 

cliente para segmentação; segmentação e valores pessoais /comportamento. 

• Interação: alinhamento de canais de relacionamento; visão única de cliente; contato 

ao longo da vida do cliente; estudo do canal de entrada e impacto no valor do 

cliente; equilíbrio entre aquisição e retenção; permissividade; mapeamento da "horas 

da verdade" do cliente; preocupação com as primeiras interações; nível de 

personalização. 

Além de contribuir para ampliar o conhecimento sobre as principais teorias 

associadas ao tema deste trabalho, esta revisão de literatura foi utilizada para 
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posicionar as práticas da empresa estudada sobre um panorama teórico atual, de 

forma a auxiliar a compreensão das ações tomadas por seus executivos. 
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3. APRESENTAÇÃO DO CASO 

Após o desenvolvimento do arcabouço teórico sobre o tema em estudo, serão 

apresentadas as informações coletadas no estudo de caso, propriamente dito, o qual é 

divido em dois itens principais:  

• O primeiro - A empresa e o mercado de telefonia celular no Brasil - , voltado à 

caracterização da empresa e de seu mercado (incluindo a concorrência). Foram 

utilizados, essencialmente, dados secundários disponíveis em revistas, jornais, 

órgãos governamentais e websites especializados e da própria empresa. 

• O segundo item - Resultados das entrevistas - envolve os resultados das entrevistas 

com executivos da Vivo, baseadas no roteiro de pesquisa elaborado para este 

trabalho (vide Anexos). 

No próximo capítulo, são apresentadas as análises realizadas sobre os dados 

adquiridos, indicando a influência do marketing de relacionamento nas ações de 

aquisição e retenção da empresa, em parte, refletida na revisão da literatura vigente. 

 



82 

3.1. A empresa e o mercado de telefonia celular no Brasil 

Muitas tecnologias têm revolucionado a sociedade mas poucas com a rapidez e 

penetração da telefonia móvel. Em poucos anos, o número de usuários de linhas 

celulares cresceu abruptamente na maioria dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, principalmente na Europa, Ásia e Américas de forma geral.  

Como conseqüência desta evolução, a indústria de telecomunicações tem atraído o 

interesse de estudiosos conceituados a fim de investigar este fenômeno e as 

peculiaridades das empresas formadoras deste mercado. Em relação a Marketing, 

segundo divulgação interna da Vivo acessada pelo pesquisador, Philip Kotler 

mencionará, na próxima edição do seu livro Administração de Marketing, um estudo 

de caso com a empresa, indicando seu sucesso no lançamento da marca no mercado 

brasileiro. É sobre esta riqueza de elementos do mercado de telecomunicações que 

este trabalho encontra sua fonte de conhecimento prático. 

Neste item, serão apresentadas informações sobre a Vivo assim com seu mercado a 

fim de entender melhor as causas pela forma que as atividades da empresa são 

conduzidas, principalmente, em relação às definições sobre ações de aquisição e 

retenção.  

3.1.1. A Vivo 

A Vivo é hoje a maior operadora de telefonia celular do Brasil. Fruto de uma joint 

venture entre dois grupos, a espanhola Telefónica Móviles e a portuguesa Portugal 

Telecom, a empresa engloba 7 operadoras de celular nas Bandas A e B. Estas 

operadoras correspondem a 5 companhias listadas nas bolsas de valores de São Paulo 

e Nova Iorque, sendo elas: 

• Telesp Celular Participações S.A. (inclui Global Telecom): atua no estado de 

SP (Telesp Celular), PR e SC (Global Telecom).  
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• Tele Centro Oeste Participações S.A. (inclui NBT): atua nos estados do 

centro-oeste e norte (TCO – MT, MS, GO, DF, RR, AC; NBT – TO, AM, 

PA, RO e MA). 

• Tele Leste Celular Participações S.A: atua na BA e SE 

• Tele Sudeste Celular Participações S.A.: atua no RJ e ES 

• Celular CRT Participações S.A.: atual no RS 

Em 4/12/2005, a Vivo anunciou a incorporação da Tele Leste Cel., Tele Sudeste Cel. 

e a CRT pela Telesp Celular Participações (TCP), simplificando desta forma sua 

estrutura societária (a Telesp Celular já havia adquirido o controle da TCO em 

25/04/2004). 

A operadora ainda não atua na maioria dos estados da região e Minas Gerais (figura 

4), o que gera perda de qualidade para o cliente quando ele se desloca para essas 

regiões. A Vivo continua em busca, junto à Anatel, da licitação de freqüências para 

que ela possa ampliar sua presença (vide Anexos).  

FIGURA 4. Abrangência da operação da Vivo. 

 

Fonte: Teleco 

Essa junção de várias empresas com características diferentes, desde tecnologia 

celular (CDMA e TDMA) e sistemas diferentes até estilos gerencias distintos, tem 
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exigido grandes esforços para unificar e consolidar a operação. Especificamente, 

quanto à tecnologia celular – definição estratégica de grande impacto na indústria de 

telefonia móvel – a Vivo optou pelo CDMA, partindo para o overlay (implementação 

da rede celular) nos territórios onde possuir tecnologia TDMA.  

Existem diversas discussões quanto a este tema. Parece haver um consenso entre 

analistas e concorrentes quanto à superioridade da tecnologia CDMA em relação à 

velocidade e qualidade na transmissão de imagens e acesso a internet. Entretanto, 

avalia-se que é um trunfo de longo prazo pois no Brasil, com 66,5 milhões de pré-

pagos e apenas 15,7 milhões de pós-pagos (Novembro/2005), a grande maioria usa o 

celular para falar e para enviar mensagens de texto. O (2006) apresenta uma 

declaração de Paulo César Teixeira, vice-presidente de operações da Vivo, 

argumentando sobre este ponto: 

A Vivo tem mais de 5,5 milhões de clientes pós-pagos, a maior base 

é a nossa. O segundo colocado deve estar em torno de 3 milhões a 

3,5 milhões. [...] Quando examinamos a base, grande parte são 

clientes com poder aquisitivo para fazer 'vídeo streaming', usar 

câmera, gravar as imagens e enviá-las com qualidade. Esse é um 

diferencial. O brasileiro é ávido por novidade e só nós temos uma 

tecnologia que vai fazer isso tudo com velocidade adequada. [...] O 

que existe é uma guerra de comunicação. Nós utilizamos uma 

tecnologia e nossos concorrentes outra. E o fato de entrar com o 

EVDO em várias cidades vai ajudar a permitir que os clientes 

percebam a diferença (VALOR ECONÔMICO, 2006). 

Lançada em 13/04/2003, à empresa marcou o momento com uma transição de 

sucesso para a marca Vivo, a partir de uma campanha de grande porte, inédita no 

mercado brasileiro, envolvendo:  

� Investimento de R$ 43,5 milhões em marketing e publicidade (campanha 

publicitária, em praticamente todas as mídias, reformulação visual de mais 

de 6.500 pontos-de-vendas, etc.) 

� Bonecos gigantes instalados em diversas cidades, comerciais teasers na TV 

anunciando a novidade na véspera do dia do lançamento. 
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� Veiculação de dez comerciais ao vivo no dia de lançamento (festas em 

várias capitais, com Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Milton Nascimento e Ed 

Motta, entre outros). 

� Promoção que durante o mês de abril apresentava preço de tarifa local para 

todas as ligações entre aparelhos da Vivo em qualquer estado brasileiro.  

Apesar do sucesso do lançamento, naquele momento, a concorrência estava em 

formação e a empresa contava com pouca ameaça a seus clientes. Desde então, os 

competidores começaram a se reforçar e, a Vivo a sentir seu desempenho impactado 

negativamente.  

Além disto, a penetração do mercado está começando a chegar ao limite e, portanto, 

o ritmo de crescimento da industria tende a diminuir. As tabelas 7 e 8 apresentam 

alguns dados operacionais e financeiros da Vivo: 

 

TABELA 7. Dados operacionais da Vivo 

Operacionais 3T05 2T05 3T04 

Celulares (milhares)  28.841 28.447 24.645 

Crescimento no trimestre 1,4% 5,5% 4,8% 

Crescimento em 1 ano 17,0% 21,0% 33,4% 

Celulares Pré-Pago 80,4% 80,6% 79,8% 

Empregados  6.062 6.023 6.307 

Fonte: Teleco 

Em 2005, especificamente, a Vivo perdeu cinco pontos percentuais, embora ainda se 

mantenha em posição confortável, pois tem mais de 29 milhões de clientes e a 

segunda colocada no ranking, a TIM, responde por 19 milhões, de acordo com dados 

de novembro de 2005. Além disto, em termos de resultados financeiros (EBITDA), a 

Vivo se mantém com bons níveis e, particularmente, no 3º. Trimestre de 2005, 

percebe-se uma melhora significativa em relação ao 2º. Semestre. 
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TABELA 8. Dados financeiros da Vivo 

Financeiros (Milhões de R$) 3T05 2T05 3T04 

Receita Bruta Total 3.973 4.049 3.703 

Receita Líquida Total 2.827 2.903 2.736 

EBITDA (1) 797 599 895 

Margem EBITDA (2) 28,2% 20,6% 32,7% 

Lucro (prejuízo) Líquido (164) (283) (96) 

Investimentos 390 419 668 

Dívida Líquida 4.029 3.961 4.209 

Fonte: Teleco 

(1) EBITDA (Earning before Interest, Depreciation and Amortization – Ganhos 
Antes dos Juros, Depreciações e Amortizações), importante indicador utilizado pelas 
operadoras de telefonia que reflete o resultado operacional da empresa.  
(2) EBITDA / Receita Operacional Líquida 

A queda de sua parcela de mercado foi apontada como um dos fatores que ajudou a 

Vivo a redefinir estratégia e, em paralelo, implementar projetos estruturais (VALOR 

ECÔNOMICO, 2006). A revista cita que a empresa quer se diferenciar pela 

qualidade. A operadora avalia que é mais rentável focar na retenção dos atuais 

clientes, sugerir a troca por terminais mais modernos e com mais aptidões 

sofisticadas, do que ficar atrás do usuário de baixa renda, que traz menor retorno. 

Dentre os principais investimentos, seguindo esta orientação, destaca-se a redução de 

clonagem, investindo mais de R$ 100 milhões em sistemas. Além disto, a empresa 

está expandindo sua cobertura. No final de 2005, todos os municípios do Estado de 

São Paulo se beneficiaram desta estratégia e, hoje, são cobertos pela rede da Vivo. 

Há também iniciativas de unificação de plataformas de faturamento, datawarehouse, 

ERP, CRM dentre outras consolidações que favorecem a uma maior qualidade na 

prestação de serviços ao cliente assim com a melhoria no seu relacionamento. 

Essa mudança de foco para a diferenciação pela qualidade ganhou força com a 

transição de sua presidência do engenheiro Francisco Padinha, executivo português 
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com perfil mais voltado para a gestão e o lado operacional, para o brasileiro Roberto 

Lima, ex-presidente da Credicard (setor de finanças e serviços).  

3.1.2. O mercado 

Como mencionado no início deste capítulo, o mercado de telefonia celular tem 

impactado, de forma rápida, toda sociedade. Nesta onda de positivismo (e previsões 

mais positivas ainda), diversas instituições têm se posicionado em torno desta 

tecnologia a fim de aproveitar as oportunidades que ela traz. Outras empresas, 

entretanto, têm sofrido negativamente o impacto desta indústria, algumas se 

movimentando para reagirem, outras esperando serem tragadas pelo futuro. 

A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), realizada anualmente pelo 

IBGE, mostra que o percentual de domicílios brasileiros que não possuem telefone 

(fixo ou celular) caiu de 62,4% em 1999 para 34,6% em 2004. O aumento da 

penetração do telefone nos domicílios brasileiros é reflexo do crescimento do número 

de telefones fixos e, principalmente, de celulares (gráfico 1). 

GRÁFICO 1. Evolução dos números de acessos/linhas fixas e celulares 

 

Fonte: Teleco 
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No período de 2001 a 2004, o número de telefones fixos se manteve estável e o 

celular continuou crescendo, sendo adotado tanto por domicílios que já possuíam 

telefone fixo, quanto por domicílios sem telefone. O percentual de domicílios que só 

possuem telefone fixo caiu de 27,9% em 2001 para 17,6% em 2004 (gráfico 2). Já o 

percentual de domicílios que só possuíam o celular cresceu para 16,5% em 2004. 

GRÁFICO 2. Penetração da telefonia fixa e celular nos domicílios brasileiros. 

 

Fonte: IBGE 

Seria repetitivo discutir em profundidade o crescimento exponencial de linhas 

celulares desde as privatizações do sistema Telebrás de 1998. Ao invés de traçar um 

histórico extensivo, vale analisar os últimos meses da evolução das telecomunicações 

a fim de perceber o momento em que está o mercado brasileiro, influencia direta nas 

definições estratégicas das empresas. A Teleco, importante comunidade de 

profissionais da área de telecomunicações, utilizados como referências em diversos 

periódicos do setor, fez um balanço de 2005, cujos principais pontos seguem abaixo:  

• O celular liderou o crescimento com adições líquidas de 20 milhões, atingindo a 

marca de mais de 85 milhões de celulares e uma densidade de 46 cel/100 hab. O 

Brasil terminou 2005 como o 5º país do mundo em número de celulares, atrás da 

China, Estados Unidos, Rússia e Japão (vide Anexos).  

• O número de telefones fixos em serviços manteve-se estável e já corresponde a 47% 

do número de celulares.  

• As operadoras de celular aumentaram sua cobertura para 88,6% da população e 

65,9% dos municípios brasileiros. Existe competição no celular para 85% da 

população que é atendida por 2 ou mais operadoras. 
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• A performance das ações das operadoras de telecomunicações na Bovespa não foi 

boa. O rendimento no ano do Itel (Índice de Telecomunicações) esteve sempre 

abaixo dos outros índices (Ibovespa e IEE), tendo terminado 2005 com 4% contra 

29% do Ibovespa e 43% do IEE (Índice de Energia Elétrica). As ações da Vivo 

foram as que sofreram as maiores que na telefonia celular (tabela 9). 

• O GSM consolidou-se como principal tecnologia de celular no país terminando o 

ano com 50% dos celulares do país.  

• A TIM consolidou-se como a segunda operadora em número de celulares e a Vivo, 

1ª colocada, perdeu mais de 5 pontos percentuais de market share em 2005.  

É patente a evolução do mercado de telefonia celular, principalmente, em relação à 

telefonia fixa e, também, a reformulação do cenário competitivo onde a Vivo teve 

uma queda substancial em sua participação do mercado, a TIM consolidou sua 

posição e a tecnologia GSM (TIM, Claro, OI) conquistou seu espaço. A partir daqui, 

entretanto, há diversas discussões quanto ao limite para o crescimento do celular no 

Brasil para os próximos anos, assim como o posicionamento que cada operadora irá 

seguir.  

TABELA 9. Desempenho da telefonia celular (Novembro/2005) 

Lucratividade (%) 
 Ação da Empresa  Tipo 

Mês 12 meses 

Telesp Celular Part. (Vivo) PN -2,5 -56,2 

CRT Celular (Vivo) PNA 2,3 5,6 

Tele Leste Celular (Vivo) PN 9,1 -50,9 

Tele Centro Oeste (Vivo) PN 10,5 -15,9 

Telemig Participações PN 12,1 12,5 

Tim Part S/A PN 25,7 39,0 

Tim Part S/A ON 36,6 74,8 

IBovespa 4,09 26,82 

Itel 6,61 5,23 

Fonte: Teleco 
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As projeções da Teleco indicam que o Brasil deve ter fechado o ano de 2005 com 85 

a 88 milhões de celulares. Analisando a evolução do crescimento regional da 

telefonia móvel assim como seus vários níveis de penetração em relação a outros 

mercados internacionais, começa-se a entender um pouco o caminho que os analistas 

estão usando para apontar a estimativa do limite (saturação) do mercado, o qual varia 

em função da renda da população (gráfico 3 e 4).  

GRÁFICO 3. Posição das Unidades da Federação (UF's) em função do crescimento 

em 2005 (Jan-Out) e do PIB per Capita (2003).  

 

Fonte: Teleco 

GRÁFICO 4. Posição das Unidades da Federação (UF's) em função da densidade da 

telefonia celular e da renda per capita. 

 

Fonte: Teleco 
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Em interessante estudo realizado pela equipe da Teleco, foram destacados alguns 

pontos em relação às taxas de penetração e saturação do mercado é as seguintes: 

• A maior parte das unidades federativas apresentou um crescimento maior que a 

média (23,8%) do Brasil no período de janeiro a outubro de 2005.  

• O Distrito Federal (DF), que apresenta a maior renda per capita, quanto o Piauí (PI) 

e o Maranhão (MA), que apresentam a menor, cresceram mais que a média do 

Brasil. 

• As UF's que cresceram menos foram as da Região Norte (Pará, Roraima, Amapá e 

Amazonas) e as que, depois do DF, apresentam a maior renda per capita (Rio de 

Janeiro, São Paulo, e Rio Grande do Sul). Estas últimas são as que apresentam a 

maior densidade de celulares do país.  

• As UF's com PIB per capita maior apresentam também densidade maior de 

celulares. A exceção mais notável é São Paulo com uma densidade de 49,9, e que já 

poderia ter uma densidade de 60, próxima à do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.  

• Em Out/05, Rio de Janeiro, São Paulo, e Rio Grande do Sul possuíam 36,2 milhões 

de celulares (45% do total Brasil) e, com um crescimento de 18,1%, foram 

responsáveis por 36% dos 15,6 milhões de adições líquidas de celulares do Brasil 

no acumulado Jan-Out/05. O crescimento do celular nestas UF's têm um peso 

importante no crescimento do Brasil e tem puxado para baixo a média.  

 

GRÁFICO 5. Penetração dos principais estados brasileiros em relação à Europa 

 

Fonte: Teleco 

Continuando os resultados do estudo, foram comparados ao Brasil, Portugal e União 

Européia (gráfico 5). Estas nações começaram a crescer a taxas anuais abaixo de 
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10% quando a densidade de celulares se aproximou de 80 %. Aplicando este 

comportamento ao Brasil, poderia se esperar uma penetração limite entre 60 e 80%, 

menor que a Europa devido a menor renda per capita do país (gráfico 6). A 

veracidade desta perspectiva poderá ser acompanhada a partir de estados como o RJ 

e RS passarem a apontar um crescimento anual menor que 10%. 

GRÁFICO 6. Número de domicílios com/sem telefone segundo a renda 

 

Fonte: PNAD 2004 (IBGE) 

O gráfico 7 indica que o número de domicílios com quaisquer tipos de telefone, 

móvel ou fixo, torna-se maior conforme a renda mensal do domicílio seja maior de 2 

salários mínimos. Esta realidade indica uma limitação de crescimento do mercado de 

telefonia móvel e fixa no Brasil.  

Neste panorama, o telefone fixo é ainda mais prejudicado que a telefonia móvel. 

Conforme o gráfico 8, a população com renda menor de 10 salários mínimos prefere 

ter um celular a um fixo, se tiver que escolher por um dos dois. Provavelmente, esta 

tendência está associada à possibilidade de aquisição de uma linha pré-paga, a qual 

não há valores de assinatura, fato este facilmente identificado ao se analisar a 

proporção de linhas pré-pagas (80%) em relação a linhas pós-pagas na telefonia 

celular. 
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GRÁFICO 7. Composição da telefonia fixa nos domicílios pela renda 

 

 Fonte: PNAD 2004 (IBGE) 

 

Com base nestes estudos, pode-se entender o porquê da ascensão da telefonia celular 

sobre a fixa e os limites em estão se aproximando as operadoras do mercado de 

telecomunicações móveis. Este panorama é importante para entender a definição das 

estratégias das empresas que, tendem a voltar seus esforços para retenção ao invés da 

aquisição desenfreada, fruto do crescimento exponencial da fase inicial deste 

mercado. De agora em diante, cada vez mais, o crescimento do market-share das 

operadoras está dependendo da manutenção de seus clientes e a aquisição sobre a 

concorrência. Passada a fase de crescimento e formação de sua base de clientes, as 

operadoras começam a se preocupar mais com a rentabilidade de seus negócios, 

focando sua aquisição nos consumidores de alto valor da concorrência, já que os 

custos são maiores. A apresentação deste cenário foi de vital importância para o 

entendimento dos resultados das entrevistas.  

3.1.3. A concorrência 

Nos últimos anos, o mercado de telefonia celular presenciou a ascensão de 

concorrentes fortes que tomaram espaço rapidamente, reduzindo o market share da 
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Vivo. Utilizando-se de guerra de preços para a formação de suas bases de clientes, as 

operadoras degradaram o mercado por um período que parece estar em transição 

agora, as quais começam a se preocupar mais com sua rentabilidade. 

Segundo dados do Baniff Investment Banking (VALOR ECÔNOMICO, 2006), a 

participação no mercado da Vivo sofreu uma queda de 40,5% para 35,4%, entre 2004 

e 2005, enquanto suas principais concorrentes aumentaram sua parcela. A Merril 

Lynch estimou uma queda no ritmo de crescimento da Vivo. No 1º. trimestre de 

2005, a Vivo cresceu 14% e estava com 39% de market-share. Já no 2º. trimestre 

cresceu 22% e a presença no mercado caiu para 38%. No terceiro trimestre, o 

crescimento foi de 9% e a participação caiu para 36%. Apesar dos efeitos de 

sazonalidade, não há dúvidas quanto a queda no percentual de crescimento da 

operadora. 

GRÁFICO 8. Market-share das operadoras (Out – Nov /2005) 

 Novembro/05 Outubro/05 

  

Fonte: Teleco 

  

 

 

 

 



95 

TABELA 10. Market Share das Operadoras (Julho a Nov/2005) 

Brasil Jul/05 Ago/05 Set/05 Out/05 Nov/05 

Vivo 37,28% 36,47% 36,05% 35,63% 35,40% 

TIM 22,43% 22,81% 22,94% 23,07% 23,01% 

Claro  21,47% 21,68% 21,75% 21,77% 21,79% 

Oi 10,76% 11,05% 11,21% 11,46% 11,59% 

Telemig/Amaz  5,54% 5,36% 5,31% 5,28% 5,32% 

BrT GSM 1,96% 2,08% 2,18% 2,23% 2,33% 

CTBC  0,45% 0,44% 0,45% 0,45% 0,46% 

Sercomtel Cel. 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,10% 

Total Cel. 
(milhares) 76.578,97 78.947,33 79.997,23 81.239,73 82.351,64 

Fonte : Anatel 

Sobre este panorama, Paulo Cezar Teixeira, o vice-presidente da Vivo, argumenta 

que a Vivo está no caminho certo (VALOR ECÔNOMICO, 2006), conforme abaixo: 

O discurso de perda de mercado é relativo. Ao longo de 2005 a Vivo 

decidiu não captar clientes com uso associado ao telefone pré-pago a 

R$ 99. [...] As demais operadoras têm como prática baixar preços 

para ganhar espaço numa acirrada disputa, que, em algumas regiões, 

reúne quatro concorrentes. Estamos em estágios diferentes. A Vivo 

tem 29 milhões de clientes. A Claro é uma entrante. A TIM é mais 

cautelosa, mas precisa conquistar grandes mercados onde não estava 

[quando chegou ao país]. A dinâmica mostrou que a briga entre 

Claro e a TIM pelo segundo lugar reduziu a barreira de entrada e 

jogou os preços para baixo. Celular com preço de R$ 99 não é 

rentável. Na campanha do Dia das Mães havia pré-pago nesta faixa 

de preço. Um nível de subsídio muito alto. Naquele momento a Vivo 

acompanhou, mas significou que todas perderam dinheiro. Estava no 

nosso plano de negócios mas para nós significou perda de 

rentabilidade (VALOR ECÔNOMICO, 2006). 

A declaração de executivo da Vivo demonstra sua preocupação em olhar a 

rentabilidade da empresa e não entrar em guerras de preços, posição condizente com 
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o foco em qualidade, anteriormente vista, que tem como finalidade principal a 

manutenção de seus clientes e na aquisição. Este direcionamento para a rentabilidade 

reflete os resultados operacionais das operadoras (tabela 11) que ser bem menores 

que a Vivo (Ebitda). 

TABELA 11. Resultados de Operadoras em 3T05  

 Milhões de R$ Vivo Claro  TIM Oi 
Telemig 
e Amaz. 

BrT  

GSM  

Celulares (Milhares) 28.841 17.401 18.340** 8.981 4.249 1.676 

Pré-Pago 80,4% 84,5% N.D. 84,0% 74,8% 72,8% 

ARPU (R$) (1) 28 24 N.D. 21 26 28 

Churn mensal (2) 1,9% 2,6% N.D. 1,9% 3,4% 2,2% 

Receita Bruta  3.973 N.D. N.D. 953 552 255 

Receita Líquida  2.827 1.598 2.396 728 392 175 

EBITDA 797 (32) 334 165 157 (126) 

Margem EBITDA 28,2% (2,0%) 13,9% 22,6% 40,1% - 

Lucro (prej.) Líquido (164) N.D. N.D. 7 59 (131) 

Investimentos 390 N.D. 645 142 159 70 

Fonte: Teleco 
(1) taxa percentual que mede o número de clientes desligados da base de 

clientes durante um determinado período de tempo, em relação ao número 
médio de clientes ativos no mesmo período = número de baixas do período / 
((clientes do início do período + clientes ao final do período) / 2) 

(2) (Average Revenue per user): receita média por usuário por mês – Receita 
líquida de serviços por mês / média mensal de clientes do período. 

Este cenário demonstra uma mudança no perfil da concorrência no mercado de 

telefonia celular. Apesar de algumas operadoras ainda estarem em fase de formação 

de base de clientes, as três maiores concorrentes (Vivo, Tim e Claro) já estão 

entrando na fase de maturidade, com redução no nível de crescimento e definição de 

seus próximos passos. Influenciadas pela saturação do mercado, as operadoras já 

começaram a aumentar seu percentual de aquisição através do cortejo de clientes da 

A Vivo, em especial, encontra-se em um momento de mudança. Além da troca do 

presidente, no início de dezembro de 2005, o vice-presidente de marketing, Luiz 

Avelar, deixou a empresa, o que inaugura uma nova fase para a operadora que, se 
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souber aproveitar as oportunidades e sua posição no mercado, poderá fortalecer sua 

liderança. 
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3.2. Resultados das entrevistas 

Antes de apresentar os resultados da pesquisa específicos para os temas mencionados 

no item sobre metodologia deste trabalho, vale destacar algumas características 

relevantes sobre a estrutura de gestão da empresa, que influencia diretamente no 

relacionamento com os clientes. 

Atualmente, a Vivo está organizada basicamente em três unidades de negócio (BU – 

Business Unit). Duas delas, voltadas diretamente à gestão de prospects e clientes, 

dividem-se em BU Individual (BUI), voltada à gestão dos públicos pessoas físicas 

(B2C) e, BU Empresas (BUE), responsável pelo relacionamento com as pessoas 

jurídicas (B2B).  

A terceira unidade, a BU Dados, responsável pelo desenvolvimento de novos 

serviços de voz e dados, é provedora de inovações para uso das outras duas unidades 

de negócio na elaboração de ofertas aos clientes. 

Nos dois primeiros casos, o relacionamento entre as unidades tem um limite 

relativamente bem definido. A interdependência é menor no nível gerencial mas é 

clara a necessidade de um direcionamento estratégico especial para cada uma.  

Já no terceiro caso, a inter-relação da BU Dados com as demais áreas demonstrou ser 

maior, em alguns momentos, confundindo-se com as outras duas unidades de 

negócio na comercialização dos produtos e serviços. Principalmente, no 

relacionamento com a BUE, onde o desenvolvimento de soluções personalizadas 

requer uma maior aproximação do cliente, a interdependência das unidades é grande. 

Essa divisão de responsabilidades é à base da gestão dos relacionamentos com a 

Vivo definindo, no nível macro, como a empresa irá olhar, atuar e acompanhar suas 

ações com seus diversos públicos consumidores.  

Complementando esta estrutura, sob a ótica de relacionamentos, existem as áreas 

responsáveis pelos canais de relacionamento (call center, web, terminais de auto-

atendimento, lojas próprias e credenciadas, força de vendas, etc.). A principal 

incumbência destas áreas é operacionalizar a ações definidas pelas unidades de 
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negócios da melhor forma possível. Desta forma, podem-se entender as unidades de 

negócio como responsáveis pelas definições e diretrizes de marketing da empresa e 

os canais como entidades que operacionalizam efetivamente estas ações, impactando 

diretamente a experiência do cliente com a empresa. 

Devido ao porte da empresa e ao grande conjunto de regras de negócio e processos a 

serem geridos, na prática, o limite entre estas áreas (Bus e canais) não são tão claras, 

o que gera em alguns momentos sobreposições ou lacunas no processo decisório.   

Além destas unidades de negócio e pontos de contato, existem duas outras áreas que 

influenciam nesta estrutura de gestão, cada qual no seu nível. A primeira é a divisão 

de Marketing Estratégico que é responsável, dentre outras coisas, pela elaboração do 

Plano de Marketing da empresa. A partir desta atribuição, quaisquer definições de 

marketing que necessitem de um direcionamento mais amplo e, principalmente, 

envolva unidades de negócio diferentes e/ou canais de relacionamento, pode sofrer a 

intervenção desta área. 

O outro departamento é o CRM – Customer Relationship Management. Essa 

diretoria provê às unidades de negócio, os canais e outras áreas com ações e 

ferramentas que propiciem uma gestão mais eficiente do relacionamento com os 

clientes. Neste universo, podem ser mencionados: 

• Manutenção e preservação da qualidade, integridade e fidelidade dos dados de 

clientes nos diversos sistemas da corporação, ter uma visão única do cliente nos 

sistemas e em qualquer ponto de contato com o cliente, e prover as áreas de negócio 

com as informações necessárias para a gestão da Vivo. 

• Garantia da unificação das informações gerenciais num único repositório de dados, 

de acordo com as especificações funcionais definidas pelas áreas de negócio da 

Vivo, garantindo necessidades atuais e antevendo situações futuras. 

• Transformação da informação em conhecimento através do cálculo da 

Rentabilidade individual de cada cliente e utilização de métricas de negócio e 

modelos preditivos para que a Vivo possa tomar as decisões de negócio mais 

acertadas de forma proativa sobre cada cliente. 

• Avaliação da precificação dos produtos e serviços da Vivo em relação à estratégia 

vigente, maximizando a utilização do conhecimento da base de clientes e de sua 

resposta às diversas formas de estímulo, previamente testadas através de pilotos  
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• Condução do processo de identificação de oportunidades de realização de ações 

segmentadas, através de suporte analítico e informativo ao processo de geração de 

idéias, definição e medição de indicadores de performance e coordenação dos 

painéis de value drivers 

• Possibilitar a utilização de resultados de pilotos para a tomada de decisão acerca do 

lançamento de campanhas segmentadas, através da criação de condições de 

implantação escalável dos testes nos sistemas e nos canais, bem como a medição e 

armazenamento dos resultados obtidos 

• Integrar as ações e eventos de relacionamento e os pontos de contato com o cliente 

através dos processos e da tecnologia, considerando as premissas de relacionamento 

definidas para a Vivo. 

• Definir a estratégia das interações com o Cliente em todos os pontos de Contato, 

com base nas premissas de relacionamento definidas para a VIVO. 

 

Atuando de forma indireta sobre o relacionamento com os clientes propriamente dita, 

existe a área de Planejamento Estratégico que define as diretrizes estratégicas e 

avalia e direciona as ações e projetos da organização de forma a garantir as metas da 

empresa com base nos pilares da estratégia definidos. 

Além destas áreas, existem outras que com impactos significativos no cliente mas 

que, de certa forma, segue o direcionamento das áreas mencionadas ou as utilizam, 

não sendo o foco principal deste trabalho. Neste conjunto, podem-se incluir as áreas 

de faturamento e cobrança, rede, logística, dentre outros. 

Este panorama organizacional permite ter uma visão mais detalhada sobre a empresa 

e ajudará a entender melhor as constatações atingidas por esta pesquisa, que se 

utilizou de entrevistas com executivos das áreas mencionadas, focando naquelas 

entendidas como mais estratégicas (Planejamento Estratégico, Marketing Estratégico, 

BUs – Individual e Empresas e CRM). 

Vale ainda descer um degrau no detalhamento das estruturas das BUs a fim de 

compreender algumas divisões que influenciam na visão do relacionamento com 

prospects e clientes, objeto desta pesquisa. 
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Pelo lado da BUI, percebe-se uma organização em torno dos principais momentos do 

ciclo de vida do cliente. Inicialmente, temos gerências responsáveis pela aquisição, 

seja em massa, seja segmentada. Em seguida, temos gerências responsáveis pela 

rentabilização (entendido como desenvolvimento), fidelização (entendido como 

manutenção) e retenção, esta última responsável pelo momento que o indivíduo 

sinaliza o desejo de deixar de ser cliente da Vivo.  

Já no caso da BUE, todas estas atribuições estão sob uma mesma gerência, o que 

facilita a condução das atividades e definição das ações de marketing. Ainda, por ser 

uma unidade de negócios menor – os clientes corporativos representam em torno de 

5% dos clientes da Vivo e 12% do faturamento – o relacionamento com os canais de 

relacionamento são menos complexos. 

Acredita-se que com esta introdução ao modelo de gestão da Vivo, o entendimento 

da realidade de empresa sobre a forma com que as ações de aquisição e retenção são 

definidas serão facilitados. A seguir, então, serão apresentadas as principais 

constatações a que o pesquisador chegou, através das entrevistas e levantamento a 

dados secundários da empresa, sobre as principais variáveis do marketing de 

relacionamento: ciclo e valor de vida do cliente; informação, diferenciação e 

interação com o cliente. 

3.2.1. Marketing de Relacionamento  

A fim se entender o marketing de relacionamento, do ponto de vista estratégico, 

como definidor de diretrizes tático-operacionais, foram feitas algumas perguntas que 

desenhassem este panorama para a Vivo. Com isto, conseguiu-se identificar os 

principais pilares estratégicos da gestão de relacionamento com clientes da empresa, 

sob o ponto de vista gerencial, que norteiam suas ações da aquisição e retenção. 

Foi quase um consenso o fato da Vivo estar vivendo um momento de transição, onde 

o foco está se alterando da aquisição para uma visão de desenvolvimento e 

fidelização de clientes. O mercado de telefonia celular está atingindo a inflexão de 
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sua curva de crescimento (gráfico 9), começando a reduzir seu ritmo de crescimento. 

De agora em diante, o aumento e/ou manutenção do market share de cada operadora 

passa a depender cada vez mais de fortes programas de fidelização e da aquisição de 

clientes dos concorrentes. Neste último, os custos de aquisição tendem a aumentar 

devido, principalmente, às barreiras de saídas impostas pelas operadoras de telefonia 

celular, sejam através de multas por rescisão contratual, seja pela aplicação do 

conhecimento adquirido do indivíduo, oferecendo produtos e serviços que o tornem 

menos suscetíveis às ações da concorrência. 

Atualmente, a penetração da telefonia celular no Brasil está em torno de 44,5 linhas 

por 100 habitantes e, de acordo com executivos da Vivo, o limite estimado está em 

60 linhas para os padrões brasileiros de renda per capita e distribuição de renda. Com 

essa realidade e o fato da empresa ser líder de market share - mesmo não atuando em 

todos os estados brasileiros, como visto anteriormente – a necessidade de mudança 

no foco da empresa fica ainda mais em evidência. 

GRÁFICO 9. Evolução do número de linhas vendidas 

Fonte: elaboração própria 

Apesar deste novo direcionamento já estar influenciando a elaboração do plano e 

ações de marketing da empresa, percebe-se que, operacionalmente, a implementação 

dessa visão ainda está em estágios iniciais. A grande herança dos anos de 

Tempo 

Ponto de Inflexão (44% de penetração) 
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(estimativa) 
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crescimentos exponenciais deixou vícios, principalmente quanto aos indicadores e 

metas utilizados, que foram apontadas como grandes ofensores para a mudança para 

nova visão estratégica da organização. Este ponto foi ressaltado evidenciando o alto 

percentual que o volume de habilitações de novas linhas conta nos indicadores de 

performance em contraposição às trocas de aparelhos, as quais indicam uma maior 

preocupação com os clientes atuais. Como dito, apesar dessa realidade estar 

mudando, ainda prevalece, na prática, à visão de market-share.  

Foi mencionada também a falta de uma cultura voltada para o cliente, no sentido de 

“cuidar do cliente” e não essencialmente de atingir metas que, como dito, ainda não 

estão ajustadas a nova visão estratégica. 

Na unidade de negócios corporativa (B2B), está transição demonstrou estar mais 

adiantada. Considerando sua estrutura simplificada e as próprias características do 

B2B (relacionamento mais estreito com os clientes), a BUE tem mudado mais na 

prática. Como exemplo, foi citado o fato dos vendedores, que antes se focavam em 

prospecção, estarem sendo treinados para contatos que visam à manutenção e a 

passagem mais harmônica para o pós-vendas. Além disso, o número de trocas em 

relação ao de altas têm aumentado significativamente na composição das metas da 

unidade.  

Já no mercado de pessoas físicas (B2C), apesar das diferenças no nível de avanço na 

direção do novo foco estratégico, também dão sinais do início desta transição. As 

campanhas de massa são exemplos. Esta comunicação vinha sendo voltada para os 

potenciais prospects do mercado objetivando, essencialmente, aumentar o número de 

novas habilitações de linhas. Agora, no entanto, começa uma preocupação em se 

falar mais com os clientes e desenhar ações, mesmo sendo de massa, que se adeqüem 

ao perfil destes indivíduos, aumentando seu impacto nas trocas de aparelhos e, 

portanto, na retenção dos clientes. 

Além desta preocupação com a comunicação de massa, há indícios de mudança na 

composição das metas, não só de troca de aparelhos, mas também, há uma tendência 

a aumentar o número de migrações de linhas pré-pagos para pós-pagos, cuja 

rentabilidade e vínculo são maiores.  
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Foi citado também o aumento no espaço ganho por iniciativas de fidelização, como o 

Programa de Pontos da Vivo, que claramente demonstram o aumento da preocupação 

com a fidelização. 

Outro ponto de vital importância neste panorama estratégico é o direcionamento que 

o presidente Roberto Lima vem dando à organização. Através da expressão “back to 

basics”, o executivo reflete sua intenção em garantir aos clientes altos níveis de 

qualidade nos principais elementos que influenciam no relacionamento com o 

cliente: um bom atendimento, faturas simples e corretas, boa qualidade de rede, 

assim como outros que façam com que os clientes fiquem satisfeitos e propiciem a 

sua fidelidade. Essa “volta ao básico” indica uma tentativa de se preocupar mais com 

os itens mínimos de um bom relacionamento. 

Seguindo esta linha, foi citada a existência de 10 grupos “Força-tarefa” na unidade 

de negócios corporativa, que visam atuar nos principais pontos que provocam a saída 

do cliente da Vivo. 

Junto ao “back to basics”, o presidente vem passando à empresa sua preocupação no 

crescimento seletivo, além da fidelização e rentabilização da base de clientes. 

Chegou o momento onde a busca por clientes começa a se focar naqueles com maior 

potencial de gerarem lucros para a Vivo.  

Hoje, como dito anteriormente, a empresa vem perdendo market-share 

continuamente. Porém, o número de clientes que saem da base foi indicado como o 

menor do mercado. A redução da parcela do mercado é uma conseqüência normal se 

considerar a mudança de foco para a aquisição segmentada e comunicação de massa 

aos clientes (trocas de aparelhos e/ou migrações). 

Neste contexto, a Vivo tem conseguido manter uma proporção de perdas de clientes 

de baixo valor maior que sua distribuição na base, ou seja, ela está perdendo mais 

clientes com baixa rentabilidade que de alta, fruto de diversas ações de “blindagem” 

aos clientes de alto valor. 
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Outro importante indicador do foco estratégico da empresa são os orçamentos 

departamentais. Este instrumento permite distribuir os recursos de forma a direcionar 

os diversos setores da organização para as diretrizes estratégicas definidas. 

Na Vivo, o processo de definição de orçamentos das áreas responsáveis pelas ações 

de aquisição e retenção segue o seguinte caminho: cada área responsável por ações 

que envolvem esses dois temas define projetos para atingir suas metas anuais (altas, 

recargas, trocas, migrações pré-pós-pagas, adequação de planos, etc.) definidas e 

negociadas junto ao Marketing Estratégico, o qual as elabora com base em diversos 

estudos e indicadores (ROI, SAC, SAR, etc.). Com base nestes projetos, as áreas 

submetem-se às respectivas hierarquias as propostas de orçamentos, consolidando-as 

principalmente nas diretorias das unidades de negócio individuais e corporativas. 

Neste nível, são analisadas as propostas e, eventualmente, redefinidas as proporções 

entre aquisição, fidelização, rentabilização, retenção, etc., visando seguir as diretrizes 

estratégicas vigentes. Por fim, são submetidos a aprovação final do Comitê 

Executivo para aprovação e eventuais redistribuições.  

Neste processo, tem-se percebido uma leve tendência ao aumento os recursos 

destinados a aquisições segmentadas, rentabilização de clientes, trocas de aparelhos 

(visto como ação de fidelização), etc. Isto sinaliza a mudança de foco e a 

preocupação com a qualidade dos clientes em aquisição. Apesar disto, a percepção 

de distribuição dos recursos financeiros está maior para o cumprimento das metas de 

aquisição / altas. 

Do ponto de vista de investimentos da empresa, contabiliza-se mais de 50% do 

montante com projetos para a unificação de plataformas tecnológicas, ampliação e 

melhoria da rede celular, assim como outras iniciativas que impactam sobremaneira 

o relacionamento com o cliente. A implementação de uma ferramenta de CRM, por 

exemplo, demonstra essa preocupação com a atração e manutenção de clientes.  

A existência do fluxo de elaboração orçamentária não impede que as áreas sofram 

com dificuldades no controle dos custos e no monitoramento dos resultados das 

ações. Há também uma percepção quanto à necessidade de melhor alinhamento entre 

as áreas, haja visto que muitas ações são realizadas conjuntamente mas, como metas 
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e orçamentos são separados, por vezes, há impactos negativos no tempo de 

lançamento e/ou no qualidade final das ações. 

Apesar de todos estes esforços em redirecionar a empresa, foi apontada uma 

dificuldade para a consolidação desta nova visão estratégica: a visão consolidada do 

cliente, vital para uma empresa que propõe a seletividade de suas ações de aquisição 

e a valorização da retenção de seus clientes. 

Atualmente, a empresa é direcionada por duas unidades de negócios: Individuais 

(B2C) e Corporativo (B2B), como visto anteriormente. Apesar das fronteiras entre 

eles serem relativamente bem delimitados, existem alguns obstáculos que dificultam 

a visão plena do cliente.  

Foi citada a fragmentação de departamentos responsáveis por ações com o cliente 

dentro de cada unidade de negócio. Apesar da consolidação no nível de diretorias, a 

excessiva quebra de responsabilidades, metas e outros parâmetros organizacionais 

dentro de uma mesma unidade de negócio geram obstáculos para uma visão global 

dos clientes às áreas executoras de ações. Essa dificuldade é mais amena na unidade 

corporativa, onde a fragmentação é significativamente menor. Porém, dentro da 

unidade de clientes individuais, etapas do ciclo de vida do cliente são divididas em 

gerências diferentes (aquisição, aquisição segmentada, rentabilização, fidelização, 

retenção). Ainda, os sistemas e processos não estão preparados ou maduros para 

proporcionar esta visão consolidada para as áreas de marketing. 

Além disto, existem áreas de apoio que também desenvolvem ações de 

relacionamento com o cliente (os próprios canais de relacionamento – Call Center, 

lojas própria, etc., departamento de faturamento, sistemas, BU Dados, etc.) que não 

necessariamente passam pelo crivo das unidades de negócio individual e corporativa. 

Assim, são várias áreas que impactam na experiência do cliente com a Vivo sem uma 

visão única consolidada, dificultando a gestão dos relacionamentos de forma ampla. 

Em relação ao alinhamento aos serviços de pré e pós-vendas, a quebra da visão do 

cliente se mantém. Essencialmente, pela fragmentação das áreas e a designação de 

gestores diferentes para cada tipo de ação e/ou etapa da vida do cliente, a empresa 
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tem dificuldades em consolidar uma visão tática-operacional de seus consumidores. 

Há uma forte necessidade de alinhamento entre as áreas responsáveis pelos canais de 

relacionamento e as BUs, a fim de conseguir uma transição suave do cliente da pré-

venda, onde os principais canais se focam em pontos de vendas (lojas, dealers) e 

telemarketing, e o pós-vendas, cujo canal predominante é o Call Center. 

Do ponto de vista de oferta de produtos e serviços, há um consenso em ambos os 

segmentos (individuais e corporativos) quanto à oferta de serviços de voz em um 

primeiro momento seguido da oferta de serviços de dados de forma a aumentar a 

rentabilidade dos clientes (desenvolvimento). Vale a ressalva que esse tem sido o 

carro-chefe das empresas de telefonia celular, o que não impede de que isto mude no 

futuro com um apelo às novas funcionalidades dos aparelhos e serviços móveis 

(entretenimento, notícias, etc.).  

Na unidade corporativa, especificamente, apesar do consenso, há um maior volume 

de venda de soluções de dados que, não necessariamente requerem uma solução de 

voz (Ex. automação de forças de vendas). A idéia é olhar a cadeia de valor do cliente 

e propor uma solução que venha a agregar valor para a empresa, seja reduzindo 

custos, seja aumentando a produtividade das forças de vendas, ou qualquer outro 

ganho que venha a ser identificado. 

Apesar desta diferenciação, não há produtos e/ou serviços focados para cada fase do 

ciclo do cliente. O que há são promoções focadas para o momento que o cliente está, 

utilizando o portfólio vigente da empresa. 

De forma geral, a visão unificada do cliente não está consolidada. Existem sim 

iniciativas desestruturadas / não sistematizadas de alinhamento entre as áreas que 

atuam sobre tópicos pontuais que surgem ao longo de suas análises. Um exemplo 

destes tópicos é a identificação de um menor poder de fidelização de algumas ações 

que se refletem na manutenção dos altos níveis de clientes retidos, ou seja, que 

contatam a empresa comunicando o desejo de sair. Neste caso, a retenção está acima 

de 80%, seja pelas boas ofertas seja pelos clientes “blefarem” para a aquisição de 

uma oferta maior, prática comum no mercado de cartão de crédito. A comunicação 
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entre as áreas de fidelização e retenção identificam este cenário, considerando-o no 

desenho de suas ações. 

Outra perspectiva que permite analisar a mudança de foco estratégico de uma 

empresa é o monitoramento do share-of-wallet dos clientes. Na Vivo, não foi 

identificada uma sistematização do acompanhamento deste indicador, que 

proporciona uma idéia do potencial de ganho com cada indivíduo. 

Foi mencionada a dificuldade em se conseguir informações devido a configuração 

dos sistemas atuais da empresa que estão em fase de unificação, fruto da diversidade 

trazida pela junção das diversas empresas que compõe a Vivo. Além disso, há uma 

percepção de que, mesmo tendo essa informação, o custo-benefício da sua utilização 

seria baixa pois entende-se que seu uso seria restrito. 

Apesar de não existir este monitoramento sistematizado, são acompanhados estudos 

que indicam a fatia do bolo do cliente que a telefonia celular vem conquistando. Há 

um instituto de pesquisa de grande porte - o qual não será identificado - que fornece 

estudos para a Vivo utilizados para a definição do plano de marketing e, 

conseqüentemente, nortear as ações da empresa.  

O fato da Vivo investir em inovações, tanto de voz quando de dados, indica que a 

empresa acredita que conseguirá aumentar seu espaço na carteira do cliente. Ao 

proporcionar mais funcionalidades e serviços (ex. entretenimento), espera-se que ele 

substitua o consumo de alguns produtos e serviços em detrimento daqueles 

proporcionados pela telefonia móvel. 

Um fato interessante mencionado é a sensibilidade de certas redes de cinemas 

quando há promoções de recarga (pré-pago). Estes sentem uma queda no movimento 

por conta do dispêndio concorrente dos consumidores de ofertas pontuais das 

operadoras.  

Além desta aposta em inovações, há também uma análise da propensão dos clientes 

em adquirir novos produtos, com base em informações do perfil de consumo, dados 

sócio-demográficos, etc. que permitem direcionar uma comunicação específica a 

estes potenciais consumidores com maior propensão a adquirem certos produtos e 
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serviços (voz, dados, outros planos, etc.). Há modelos estatísticos que fornecem 

subsídios para a identificação de clientes que a Vivo teria oportunidades de aumentar 

sua rentabilidade, seja através de cross e/ou up-sell. Esta ferramenta analisa, dentre 

outras coisas, a elasticidade-compra do cliente. 

Especificamente, na BUE, são realizadas análises do potencial de algumas industrias 

com base em estudos de mercado. Neste caso, o percentual de share-of-wallet não é 

utilizado diretamente. 

Apesar de não serem um estudo de share-of-wallet, propriamente dito, estas análises 

utilizam-se de subsídios que poderiam proporcionar o potencial de consumo geral 

dos indivíduos com serviços de telefonia móvel.  

Em alguns momentos, a concretização / operacionalização de diretrizes estratégicas 

esbarram em algumas peculiaridades do mercado de telecomunicações no que tange 

o relacionamento com clientes. Em termos de informações, por exemplo, existem 

exigências legais da manutenção de cadastros atualizados, inclusive para clientes 

com linhas pré-pagas, imposição estadual que foi expandida para todo o Brasil. Neste 

caso, apesar dos esforços de manter os níveis solicitados pelos órgãos reguladores, as 

operadoras de telefonia celular ganham em qualidade ao conhecer seu público 

consumidor. 

Há também restrições para as campanhas de aquisição e/ou retenção dada à 

legislação voltada à privacidade dos indivíduos e a própria característica do serviço 

(telefonia celular) que potencializa questões de individualidade e reserva das pessoas.  

Outra característica mencionada, voltada ao comportamento dos clientes, é de que 

estes têm se demonstrado cada vez menos fiéis às operadoras, incentivados por dois 

motivos principais: o nível de qualidade relativamente similar das operadoras, tanto 

dos serviços centrais quanto dos suplementares (contas, atendimento, etc.); e, a 

guerra de preços, que influencia a transição de clientes entre operadoras. 

Anteriormente, existiam fortes barreiras para essa transição: a necessidade de troca 

de número e os contratos de fidelidade que prevêm multas pela saída em determinado 

período. Apesar de o primeiro ter se mantido, o segundo tem sido quebrado pelas 
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ofertas das operadoras que vem cobrindo este prejuízo e o resultado global é de 

redução de barreiras e a pressão sobre o churn. 

No B2B, especificamente, foram mencionadas dificuldades no acesso a informações 

dos clientes a fim de identificar sua cadeia de valor.  

Por fim, outra restrição identificada no relacionamento é a desatualização de 

informações e a pouca integração entre as mesmas. Há casos de contatos realizados 

com clientes diversas vezes no mês, por ações diferentes, sem o devido rastreamento 

do seu histórico com a empresa. Isso tende a denegrir o relacionamento. Há 

iniciativas para a aquisição de ferramentas e definição de processos que minimizem 

esses problemas, consolidando as informações de comunicação ativa com os clientes 

e, futuramente, sua integração on-line nos canais com todas as demais ações de 

relacionamento. 

Em suma, pode-se notar uma transição no enfoque estratégico da Vivo. Dado seu 

porte, é de se esperar que essa mudança não ocorra rapidamente, dependendo das 

inúmeras variáveis mencionadas acima. Apesar de, na prática, a implementação das 

novas diretrizes estratégicas estarem em estágios iniciais, é de vital importância esta 

definição para que a empresa comece a se mobilizar para este redirecionamento, 

desenhando as ações cabíveis para a execução plena dos objetivos organizacionais.  

Criado o panorama da gestão de relacionamentos da Vivo sob o ponto de vista 

estratégico, passa-se agora para aos demais itens objeto desta análise, sendo o 

próximo, o Ciclo e Valor de Vida do Cliente, que dá continuidade a uma dimensão 

de gestão global dos clientes, considerando o tempo e resultados dos relacionamentos 

da empresa. 

3.2.2. Ciclo e valor de vida do cliente 

Um dos parâmetros utilizados na gestão de relacionamentos da Vivo é a 

rentabilidade individual de cada cliente. Base para a segmentação da empresa, a 
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rentabilidade é calculada considerando as receitas e custos gerados por cada 

consumidor para a Vivo.  

Em uma operadora de telefonia celular, as principais receitas se configuram na 

franquia de minutos, minutos adicionais e interconexão (tráfego entrante), 

essencialmente. Já os custos alocados são, basicamente, custos de manutenção da 

infra-estrutura de rede, despesas com ligações ao Call Center, subsídios de aparelhos 

e interconexão (tráfego “sainte”). A definição de fatores para a alocação de custos 

variáveis individualmente é determinante na identificação do valor que o cliente 

deixa para a Vivo mensalmente. A soma de todas as rentabilidades deve resultar em 

um valor muito próximo ao Ebitda. 

Com base nesta visão, a empresa consegue monitorar o aumento em seus ganhos do 

ponto de vista dos clientes. Ainda há algumas discussões entre as áreas, 

principalmente, com a unidade corporativa para incrementar a eficiência da equação 

que faz esse cálculo, mas hoje, já existem diversos processos que consideram a 

rentabilidade como fator determinante para sua execução. 

Através da perspectiva da rentabilidade, entende-se melhor a estrutura de ganhos por 

cliente e consegue-se identificar diferentes perfis que trazem retorno para a empresa. 

Como exemplo, pode-se citar três clientes que teriam uma rentabilidade mensal de 

R$ 100,00 mas que possuem comportamento de uso distintos. O primeiro poderia ser 

um executivo com uma alta minutagem de ligações de voz, para diversas operadoras 

(e não apenas Vivo). O segundo, um universitário que consome muitos serviços de 

dados (envio de SMS – Short Message System, Mensagens de Texto / MMS – 

Multimídia Message System/Mensagem com imagem, som, etc., Downloads de 

músicas, jogos, etc., Acesso à Internet). O terceiro, um pai de família que possui uma 

minutagem média de ligações de voz mas que concentra suas ligações para sua 

família, onde todos os membros possuem linhas da Vivo.  
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TABELA 12. Exemplos de perfis de consumo na telefonia celular 

Cliente Rentabilidade Mensal Perfil de consumo 

Executivo R$ 100,00 Minutagem alta para quaisquer operadoras 

Universitário R$ 100,00 Ato consumo de serviços de dados 

Pai de família R$ 100,00 Média minutagem na mesma operadora 

Fonte: elaboração própria 

Nestes exemplos, a principal diferença entre eles é o impacto de seu perfil de 

consumo nas tarifas de interconexão, valores pagos entre operadoras celulares e/ou 

fixas pelo uso de suas redes nas ligações de seus clientes. No primeiro caso, apesar 

da receita ser alta, o fato do executivo ligar para várias operadoras gera custos para a 

Vivo que reduzem sua margem de contribuição. No segundo caso, os gastos são 

essencialmente com a rede da empresa, relativamente menores que os de 

interconexão. O último caso, o fato de ligar apenas para linhas Vivo também 

reduzem as tarifas de interconexão por usar, na sua maioria, rede da própria empresa. 

O valor individual por cliente tem ajudado a empresa a orientar suas ações e 

identificar os perfis e melhores ofertas para os clientes, seja para sua manutenção ou 

desenvolvimento.  

Na aquisição, nomeadamente, as informações de rentabilidade não são utilizadas 

diretamente (principalmente, nas ações de massa) devido à falta de informações dos 

prospects. Nestes casos, são utilizadas informações de mercado e pesquisas para 

identificar aqueles com maior potencial.  

Após a aquisição do cliente, inicia-se o mapeamento de sua rentabilidade e o 

monitoramento de sua evolução, gerando ajustes ou não na estratégia de aquisição de 

clientes. Em suma, aposta-se no potencial de algumas pessoas e procura-se educá-la 

de forma a trazer retorno para a Vivo. Caso não concretize este potencial, o cliente 

não é priorizado para a participação de comunicação de ofertas, por exemplo. 

Atualmente, entretanto, há pouca ação prática sobre as constatações do 

monitoramento das safras de clientes, uma vez que os indicadores das áreas tático-
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operacionais que influenciam não contemplam claramente a qualidade é sim o 

volume.  

Nas campanhas de massa, por exemplo, o impacto das ações de marketing no valor 

do cliente é pouco calculado. O principal indicador é o batimento das metas das 

áreas, que geralmente giram em torno de volumes de altas, trocas, migrações pré-pós, 

etc. Já nas campanhas segmentadas, por existirem grupos de controle, consegue-se 

fazer o monitoramento dos incrementos de rentabilidade, apesar dos obstáculos 

atuais de sistemas (alta complexidade e morosidade). Nestes casos, devido à 

necessidade de gestão on-line das campanhas (a rentabilidade levar três meses para 

ser calculada), são usados outros indicadores que dão direcionamento sobre a 

qualidade da campanha (aceitação, faturamento, etc.). 

Em toda comunicação com estes públicos, entretanto, não são consideradas apenas a 

rentabilidade. Apesar de clientes de alto potencial poderem gerar baixo valor 

realizado, o tipo de contato é diferente ao passo que as expectativas dos públicos são 

diferentes. Um cliente de baixa-média renda que, eventualmente, tem um potencial 

menor que um cliente de classe A ou B, mas uma rentabilidade real maior, 

geralmente espera uma atenção menor que o segundo, devendo ser consideradas nas 

ações de marketing da empresa. 

Além da identificação do potencial de prospects e monitoramento de sua 

rentabilidade enquanto cliente, há também iniciativas de teste-mailing, ou seja, 

através de parcerias, aplicam-se ações de telemarketing a fim de buscar clientes com 

perfil de alto potencial.  

Ainda, há o teste-oferta. Com base em um grupo fechado, define-se uma oferta para 

testar sua eficiência junto a este público para depois ampliar a oferta a pessoas com 

perfil similar. 

Todo o impacto desse conhecimento nas ações de marketing é conduzido através das 

unidades de negócio. Como citado inicialmente, dentro de cada unidade, existem 

divisões quanto à gestão de clientes e momentos nos relacionamentos com o cliente. 

No caso da BUI, a separação é feita, basicamente, pelos momentos (aquisição, 
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rentabilização, fidelização e retenção). Na BUE, apesar da definição de ações de 

marketing estar sob a mesma gerência, na administração da força de vendas, há uma 

divisão por portfólio de clientes, seguida de uma subdivisão de aquisição/ prospecção 

(hunters) e manutenção/desenvolvimento (farmers).  

Apesar da estrutura aparentemente contemplar todos os tipos de ações/momento da 

vida do cliente, há uma crítica quanto à fragmentação. Apesar da maior convergência 

nos níveis de diretoria, no nível gerencial – principal ligação entre estratégica e 

execução tática-operacional – a separação de atribuições e indicadores torna um tanto 

complexa a gestão do ponto de vista do cliente, prejudicando o maior alinhamento 

das ações de marketing. 

Em termos de produtos e serviços por fase da vida do cliente, não há um 

diferenciação específica. Como já mencionado anteriormente, o que há é a definição 

de ofertas específicas conforme a identificação do momento da vida do cliente. O 

ideal seria que houvesse uma série de eventos (“triggers” ou gatilhos) que fossem 

acionados automaticamente, seguindo o tipo de comportamento de consumo que o 

cliente assumisse ao longo de sua vida. Existem diversos modelos estatísticos na 

Vivo que definem esses momentos e perfis, porém, não há uma sistematização do 

processo e a automatização. O que há são usos pontuais dos modelos, com exceção 

de alguns, como o Churn Preditivo, que têm sido utilizados mais frequentemente na 

identificação de clientes em momentos com alta propensão a saírem da Vivo. 

Desta forma, pode-se notar que a Vivo tem a preocupação em monitorar a 

rentabilidade individual – valor – dos clientes que lhe serve de apoio para suas ações 

de marketing. Entretanto, o uso mediano deste indicador reduz sobremaneira o 

benefício que essa informação poderia agregar no desenho de iniciativas de 

relacionamento. Além disto, a fragmentação das responsabilidades sobre os 

momentos de vida dos clientes e, consequentemente, a falta de uma visão 

consolidada dos mesmos, dificulta o acompanhamento e ação sobre das etapas de 

cada um. 

A seguir, dando continuidade à análise, serão apresentadas as constatações sobre a 

Identificação dos públicos da Vivo (prospects e clientes), a qual é a base para uma 
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boa gestão de relacionamentos, a começar pelos próprios cálculos (rentabilidade) e 

identificação das fases de vida do cliente, apontados neste item. 

3.2.3. Identificação 

Os dados dos indivíduos é a principal matéria prima para o marketing de 

relacionamento. Sem eles, os itens apresentados anteriormente e os seguintes não 

fazem sentido.  

De forma geral, podem-se dividir as informações adquiridas dos públicos 

consumidores que a Vivo se relaciona em duas dimensões:  

• Legais: exigidas pelas instâncias governamentais municipais, estaduais, federais e 

órgãos reguladores, e;  

• Necessárias para ações de marketing: que complementam as legais. 

Em relação ao impacto da legislação, não só para a Vivo mas também para suas 

concorrentes, é exigida a manutenção de informações cadastrais básicas (nome e 

documento, sendo necessário o CPF). São impostos percentuais mínimos de 

cadastros na base de clientes, podendo ser geradas multas como forma de punição à 

empresa. Esta imposição vale também para clientes de linhas pré-pagas, conforme 

mencionado em itens anteriores, o que beneficiou as operadoras pois conseguiram 

mais informações de seus clientes, aumentando o potencial de relacionamento com 

eles. 

Esta preocupação com os dados cadastrais abrange também sua qualidade, 

considerando as necessidades para as cobranças entre operadoras (co-billing) 

gerando possíveis multas junto à Anatel.  

Quanto à permissividade de contatos com os indivíduos, existem exigências em 

relação à manutenção do cadastro de restrições declaradas pelo cliente a ações 

comerciais (oferta de produtos/ serviços, promoções, etc.), o que limita a realização 

de algumas iniciativas. 
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Já do ponto de vista de necessidades para ações de marketing, a Vivo definiu um 

conjunto de informações que deseja saber de seus públicos: o Customer Profile. São 

mais de 100 dados que, obviamente, não são coletados junto ao cliente de uma única 

vez mas que devem ser refletidos nas plataformas de relacionamento com clientes e 

sistemas de informação de marketing para possíveis ações de coleta, análise e ação 

sobre os mesmos.  

São usados mailings de ações conjuntas, geralmente de prospects para iniciativas de 

aquisição. Porém, por restrições legais a usos futuros de informações e pela mudança 

de foco em retenção, a Vivo tem diminuído a freqüência de seu uso. 

Em relação às ações de marketing para a rentabilização de clientes individuais, as 

principais informações utilizadas são dados cadastrais e de segmentação, cujo cálculo 

– e informações necessárias – foram apresentadas anteriormente. Além disto, são 

usadas informações de tempo de aparelho, o que serve de parâmetro para ações de 

troca. 

Para as ações segmentadas junto à prospects pessoa física, define-se basicamente o 

público a se atingir, dependendo da ação e, a partir daí, busca-se dados da linha 

(geralmente da concorrência), nome e, se possível endereço. Em ações de aquisição 

em massa, são utilizadas pesquisas de mercado, benchmarking e dados internos de 

clientes, principalmente. Nestes casos, as informações "externas" contam com a 

maior parcela. 

Já a unidade corporativa, no que tange as ações de aquisição, utiliza informações 

sobre o potencial da indústria cruzando diversas informações de mercado (número de 

funcionários, abrangência nacional, conta estratégica, etc.). No mercado empresarial, 

conta-se ainda com a penetração vertical (dentro do mesmo cliente) cujas novas 

habilitações são contabilizadas como aquisições e, portanto, nesta situação, os 

vendedores possuem mais informações dos prospects (geralmente funcionários), 

conseguindo junto às próprias empresas clientes. Além disto, há o próprio 

conhecimento da força de vendas quanto ao mercado e aos clientes que permitem 

com que achem as melhores oportunidades para o batimento de suas metas. 
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Seguindo a linha da aquisição seletiva, encontra-se o uso de uma ferramenta de 

Aquisição Preditiva. Este modelo estatístico aponta as principais características dos 

clientes de alto valor a fim de orientar as ações da empresa. É utilizado o dado de 

CEP como link entre as informações do IBGE (Censo) - características sócio-

econômicas das pessoas - e as características dos clientes mais rentáveis da Vivo 

(com base na rentabilidade), cruzando as informações e identificando onde estão os 

clientes mais rentáveis e quais são suas características, possibilitando a comunicação 

coerente e a ação pontual (localização). Há um projeto-piloto em andamento no RJ 

para mapear a potencialidade dos pontos de vendas com base na probabilidade de 

trazerem clientes de alto valor, utilizando-se como base as informações conseguidas 

com o modelo. 

As principais formas e/ou canais para a coleta de todas estas informações de 

prospects e clientes podem ser diferenciadas em informações internas e externas. 

Para a identificação dos potenciais consumidores, a maior parte das informações 

utilizadas é externa, geralmente pesquisa de mercados e outros estudos divulgados 

pelos órgãos e institutos competentes.  

De forma geral, são usados o Call Center (ativo ou receptivo) e Loja Próprias/Rede. 

Há também, apesar de em pequeno volume, do cruzamento de informações com 

listas do mercado, complementando os dados de clientes. No caso do corporativo, 

geralmente são usados mailings adquiridos com a própria empresa com funcionários 

interessados, potenciais clientes. Além disto, existem feiras, eventos e outras fontes 

para a unidade empresarial que auxiliam na coleta de informações.  

Um problema apontado é a pouca utilização de informações de crédito dos prospects 

que geram problemas no relacionamento pois após a oferta, pode ser que problemas 

de crédito prejudiquem a venda. Por isso, a importância da limpeza das listas para 

ações junto a estes públicos. Neste contexto, vale ressaltar a existência dos estudos 

de risk scoring da Vivo que proporcionam a probabilidade de inadimplência dos 

clientes. Com base nas características dos “mal-pagadores”, conseguidas com 

informações internas, é traçado um perfil que, posteriormente, é aplicado a prospects 

e clientes, direcionando as ofertas (Pós ou Pré-pago, limites de crédito, etc.). Os 

modelos de risk scoring se dividem em três momentos:  
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• Entrada, quando não se conhece muito pouco dos clientes (20% de inadimplência 

nos três primeiros meses, em sua maioria, fraude de subscrição);  

• Comportamental, depois que o cliente está na base e se tem mais informações 

sobre ele (histórico de pagamentos, perfil de consumo, etc.), e; 

• Recovery, quando o cliente deixou de pagar definitivamente e necessita-se saber a 

probabilidade de recuperá-los.  

O uso desses modelos é limitado atualmente, principalmente por questões de 

sistemas, mas a tendência é expandir o uso dessas informações e aumentar a 

qualidade das ações de relacionamento da Vivo. 

Apesar desta gama de possibilidades de aquisição de informações, existe um 

obstáculo grande para a maior eficiência deste processo: o custo da informação. 

Aumento dos custos de aquisição, desatualização das informações dos prospects, 

confiabilidade dos mailings (limpeza em relação a crédito, por exemplo), 

informações faltantes (por vezes, o próprio nome do prospect, tendo apenas o 

número da linha) são fatores que influenciam negativamente a qualidade dos dados 

dos prospects. O custo da informação (contato do Call Center) é de cerca de 3 a 4 

reais por contato. Isso vale para prospects e clientes e, devido ao volume, este custo 

torna-se uma variável importante para a decisão das formas e quantidade de 

aquisição de informações destes públicos. 

Além das informações cadastrais e de consumo do cliente, foram realizados outros 

questionamentos quanto a dados que mostrem os momentos dos ciclos de vida do 

cliente, assim, como o tempo de vida deles. Apesar da Vivo não possuir uma visão 

global deste monitoramento no nível gerencial, através de dados indiretos pode-se ter 

uma idéia destas características dos clientes. Pelo uso do modelo de Churn Preditivo, 

a empresa identifica os clientes cujo consumo e outras variáveis apontam para a 

propensão ao pedido de cancelamento dos serviços. Com isto, pode-se prever o 

período médio entre a entrada e a saída (ou fase de retenção) do cliente. 

Apesar de apontada a capacidade de se calcular, dadas às características do mercado 

(influências do exterior, promoções, concorrentes, etc.), a acuracidade da informação 
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seria muito baixa não gerando informações eficientes para a gestão. Considerando 

horizontes de tempo de vida maiores que 1 ano, por exemplo, o eventual cálculo 

estaria considerando que o negócio seria o mesmo. Porém, a mutação da empresa e 

do mercado faz com que gerencialmente essa informação não seja pragmática. Um 

horizonte de 6 meses a 1 ano foi apontado como suficiente para mapear as variações 

de valor, probabilidade de churn e atuar sobre o cliente. Mesmo na aquisição, o 

cálculo do valor de vida do cliente poderia ser distorcido se, ao entrar, surgissem 

fatores fortes para sua saída, antes não existentes.  

Em resumo, a Vivo possui diversas formas de adquirir informações de prospects e 

clientes, sejam internamente ou externamente o que, a princípio, não parece diferir-se 

de outras operadoras ou mercados. Existem algumas lacunas de informações para as 

ações de aquisição e retenção de clientes que podem prejudicar, principalmente, os 

primeiros contatos. Entretanto, seu ferramental estatístico proporciona 

conhecimentos valiosos de grande utilidade, principalmente, para a Diferenciação 

dos públicos com que se relaciona, tema este que será explorado no tópico a seguir. 

3.2.4. Diferenciação 

Após conseguir identificar e conhecer os indivíduos, a empresa deve usar as 

informações adquiridas para diferenciar seus públicos e, assim, tratá-los 

personalizadamente, aumentando a eficiência dos seus relacionamentos. 

A Vivo diferencia seus clientes através de algumas perspectivas, cada qual com sua 

utilidade para a gestão dos seus públicos. Inicialmente, é mencionada a segmentação 

por rentabilidade individual dos clientes. Conforme apresentado no tópico de Ciclo e 

Valor de Vida do Cliente, calcula-se o valor que cada pessoa proporciona à empresa 

e, com base nesta informação, agrupa-se os grupos com maior contribuição em dez 

segmentos, tanto clientes pessoa física como pessoa jurídica.  

Observando esta segmentação, percebe-se uma distribuição próxima ao Pareto, onde 

20% dos clientes de maior valor, são responsáveis por 80% da rentabilidade da Vivo. 
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Vale ressaltar que esta segmentação considera as diferenças regionais da empresa. 

Conforme a origem da Vivo, a empresa é formada por várias empresas que, 

indiretamente, formaram regionais administrativas as quais possuem cortes de 

segmentação diferentes, ou seja, o valor médio dos clientes do segmento mais alto de 

Sergipe e de São Paulo deve ser diferente, refletindo o poder aquisitivo de cada 

região. Existem iniciativas quanto a padronização destes cortes e a forma pela qual se 

fará a transição. 

Essa divisão serve para orientar diversas ações de marketing, principalmente, no 

atendimento pós-vendas e nas ofertas de retenção.  No caso de ações de fidelização e 

rentabilização de pessoas físicas, o foco são os segmentos de alto valor, agregando 

informações da propensão a aceitar ofertas (mudança para plano maior ou menor, 

troca de aparelho, etc.), gerado por modelos estatísticos da empresa. 

No caso da unidade de negócios corporativa, também existe a segmentação por 

rentabilidade (apesar de diferenças na equação que considera custos a mais para 

pessoas jurídicas), porém, a gestão dos relacionamentos é diferenciada, 

essencialmente, por Carteiras, formadas por clientes com características especificas 

definidas pela unidade de negócio, ligadas ao número de funcionários, operação em 

um ou mais estados, contas estratégicas, etc. Neste caso, a diferenciação por carteiras 

vale também para a aquisição, ou seja, os clientes são adquiridos e geridos por 

carteira, o que torna mais simples o acompanhamento dos clientes ao longo de seu 

relacionamento com a Vivo.  

Já na unidade de negócios individuais, a diferenciação de prospects é diferente da 

segmentação por rentabilidade. Neste contexto, procura-se as características de 

pessoas com maior potencial de se tornarem rentáveis em estudos de mercado. 

Apesar da identificação de segmentos para a aquisição seletiva, há ações de varejo 

que atingem a massa que, como citado anteriormente, vem mudando a forma de 

comunicação para focar em uma linguagem voltada aos clientes, reforçando o foco 

em retenção. 
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Além da diferenciação por carteiras e segmentos, há um modelo que reflete 

agrupamentos comportamentais – Clustering Comportamental – conforme o perfil de 

uso dos serviços dos clientes. Esta ferramenta inclui também o valor de vida do 

cliente, demonstrando o valor de cada grupo, ou seja, a soma da rentabilidade de seus 

indivíduos. Apesar do uso limitado, essa diferenciação proporciona um maior 

entendimento das características dos clientes, dando subsídios para ações de 

manutenção e desenvolvimento mais eficazes. 

Apesar das diferenciações mencionadas, não foi identificada uma gestão clara e 

completa do portfólio de clientes. Como mencionado em tópicos anteriores, a 

fragmentação das atividades/ ações com os clientes ao longo da estrutura 

organizacional, especificamente no nível gerencial, prejudica a consolidação de uma 

visão unificada do cliente e todo o seu relacionamento com a empresa. A separação 

por unidades de negócio direciona a empresa para a gestão de portfólios de clientes, 

apesar de alguns casos limítrofes entre elas (clientes com características individuais e 

corporativas), mas cada estrutura guarda uma departamentalização complexa que 

prejudica a definição de ações alinhadas. 

Em suma, as diferenciações da Vivo em termos de segmentos, carteiras, 

comportamento, aquisição, unidades de negócio, etc. indicam uma preocupação em 

tratar clientes diferentes de forma diferentes, tornando seus relacionamentos cada vez 

mais eficientes. Porém, percebeu-se uma ameaça potencial para a experiência global 

dos clientes nas diferenciações para a aquisição e para retenção, nomeadamente, na 

unidade de negócios individual, cuja transição de prospect para cliente pode não ser 

tão transparente como deveria. Essa aparente deficiência deveria impactar no contato 

da Vivo com seus públicos, fruto de uma identificação e diferenciação anteriores. É 

neste contexto que se encontra o próximo e último item deste capítulo: a Interação. 

3.2.5. Interação 

Os contatos com os clientes são feitos através dos canais de relacionamento, 

essencialmente. Telefone, web, terminais de auto-atendimento, lojas próprias, rede 
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credenciada e a força de vendas são os principais, possuindo diferentes focos quanto 

à aquisição e retenção. Os três primeiros estão voltados ao atendimento pós-vendas, 

principalmente na manutenção e desenvolvimento de clientes. Já os últimos são 

voltados para a aquisição de clientes, apesar de algumas mudanças, como será visto à 

frente.  

Como já mencionado, os canais de relacionamento servem como instrumentos de 

interação com os clientes utilizados pelas BUs para as ações de marketing.  

Porém, dada às atribuições e autonomia dos responsáveis por cada um destes canais, 

foram citadas algumas divergências que tem prejudicado a comunicação com os 

clientes. Canais cuja responsabilidade é regionalizada – canais com foco em 

aquisição -, por exemplo, são fragmentados e geridos por diretorias regionais. Apesar 

desta realidade, a tendência é a centralização ou padronização, influenciada pela 

consolidação em andamento dos principais sistemas da empresa, dentre outras 

variáveis.  

Quanto aos canais com visão nacional (Call Center, Web), estes são mais 

homogêneos. Entretanto, de forma geral, os canais é quem definem, em última 

instância, a forma de interagir com o cliente, tendo influencia limitada de outras 

áreas como BUs. Em suma, as unidades de negócio definem as regras de negócio 

principais e demandam a execução operacional aos canais. 

No caso de campanhas, por exemplo, considerando a unidade de negócios 

individuais, depois de formatada, a ação é passada para uma área de marketing 

operacional que interage com os canais, área de tecnologias e quaisquer outros 

departamento que necessitar para a coordenação da implementação das iniciativas 

desenhadas, de forma macro, pelas BUs.  

Em particular à questão tecnológica, a Vivo passa por um momento de unificação de 

plataformas tecnológicas que tem dificultado a maior eficiência da execução das 

ações. Porém, os ganhos esperados por está consolidação tem justificado a 

manutenção destes obstáculos. 
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Além desta dificuldade, foi mencionada a falta de um alinhamento maior entre as 

metas das áreas estratégico-táticas (BUs) e áreas operacionais (canais), a fim de 

compartilharem indicadores e buscarem resultados similares ou 

complementares/dependentes. 

Ainda no contexto das ações de marketing e suas relações com os canais, pode-se 

mencionar as diferenciações na natureza dos contatos conforme o foco da iniciativa. 

Na aquisição seletiva de pessoas físicas, o principal canal é o telemarketing. Mala 

direta também é usada, mas em menor grau.  

Para ações de rentabilização (unidade de negócios individuais), são usados 

essencialmente os canais telefone (telemarketing) e SMS. É utilizado também a 

comunicação de massa (mídia), web, e-mail marketing e mala direta, porém, ambos, 

em menor escala. 

Não foi identificado nenhum estudo aprofundando quanto a melhor combinação de 

uso dos canais para as ações de marketing. Cada área possui suas metas e analisa a 

forma mais eficiente de atingi-las, estudando o custo-benefício para suas respectivas 

iniciativas. 

A Vivo tem enfrentando algumas barreiras quanto a suas interações com os públicos 

consumidores. Pelas dificuldades estruturais e sistêmicas em consolidar todos os 

contatos de campanhas feitos com prospects e clientes e, portanto, a existência de 

eventuais sobreposições, tem se prejudicado a imagem de alguns canais que, 

começam a ter sua eficiência reduzida em relação à mobilização dos indivíduos alvos 

(ex. SMS).  

Outro desafio que a empresa enfrenta é coordenar todas as ações de marketing nos 

pontos de vendas, nomeadamente, nas lojas próprias (aquisição, dados, 

rentabilização, etc.).  

Por outro lado, em relação aos pontos de vendas, a Vivo saiu na frente ao lançar seu 

piloto, em dezembro de 2005, no RS, de modelos de lojas próprias voltadas ao 

desenvolvimento e fidelização. A renovação do celular por modelos mais 

sofisticados, por exemplo, aumentam a probabilidade de o cliente ficar satisfeito, 
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além de propiciar maiores opções de serviços e aplicativos. As lojas contam 

estacionamento privativo, degustação de serviços e atendimento mais especializado 

nas novas tecnologias.  

Conforme anúncio dos executivos da Vivo, o foco são os resultados financeiros, 

mesmo que isso signifique a perda de participação de mercado. Antes, este canal era 

focado na aquisição, porém, com a saturação do mercado, está sendo desenvolvida 

esta iniciativa, inicialmente, no RS, onde a penetração é uma das maiores do Brasil 

(excluindo, DF). O Rio Grande do Sul é um dos mercados mais maduros, com 

penetração de 63%, contra média de 44%, e por isso as trocas e os serviços passam a 

ser tão ou mais importantes que vendas novas. Outro dado levado em consideração, é 

o fato de 25% da base no estado ser de aparelhos pós-pagos, também acima da média 

nacional de 20%. No Rio Grande do Sul, a Vivo também tem 50% de mercado, 

contra uma fatia 37,7% no país.  

Há também a necessidade de aumentar a capilaridade dos agentes credenciados em 

relação à fidelização, equilibrando essa importante forma de garantir uma ampla 

abrangência das operações da empresa. Para isso, os executivos têm que mergulhar 

no desafio de analisar inúmeros acordos comerciais complexos, que envolvem regras 

de comissionamento, e propor novos que sejam vantajosos para ambos os lados 

(Vivo e agentes).  

Na unidade de negócios corporativa, as interações acontecem basicamente através de 

força de vendas, os quais são diferenciados em hunters (aquisição) e farmers 

(desenvolvimento). No caso das aquisições, em média, 75% delas são feitas através 

da força de vendas de agentes, cuja proporção varia ao longo das carteiras. Isso 

demonstra a importância de uma boa gestão do relacionamento com parceiros. 

Essa dependência de parceiros e a mudança de foco em fidelização levaram a Vivo a 

rever as exigências mínimas contratuais do agente, obrigando-os, por exemplo, a 

terem uma equipe de atendimento que direcione os clientes ao Call Center da Vivo. 

Além desta preocupação com agentes, foram criados também grupos de atendimento 

pós-vendas, com foco em acompanhar a resolução de todos os eventuais problemas 
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e/ou reclamações destes clientes, dando tratamento especial e personalizado a eles. 

Desta forma, espera-se uma melhor transição do pré para o pós-vendas e a 

experiência global do cliente em relação à Vivo. 

Independente da unidade de negócios, porém, não existe um mapeamento 

consolidado e atualizado dos “momentos de verdade” (interações) com o cliente de 

forma a permitir analisar estrategicamente a composição dos contatos da empresa e, 

eventualmente, ajustá-los de forma mais eficiente, seja para a aquisição, retenção ou 

qualquer outra iniciativa de marketing. No passado, foi realizado um levantamento 

nesta linha mas, pela mudança do foco, em implementar uma ferramenta que 

propicie o desenvolvimento de melhorias nos canais da área responsável, está 

paralisado.  

Do ponto de vista de desenvolvimento de vendedores e atendentes, principais pontos 

de contato da empresa para com seus públicos, a Vivo vem trabalhando para que eles 

proporcionem experiências satisfatórias, em todas as situações. No telermarketing, há 

um forte direcionamento dos vendedores para entenderem os motivos das ações e 

assim, desenvolverem argumentos convincentes para os prospects. O próprio 

convencimento quanto ao ganho da promoção é a principal motivador para a 

performance dos vendedores. Em relação às relações com empresas, como 

mencionado no item de Ciclo e Valor de Vida do Cliente, o desenvolvimento de 

hunters para um perfil mais próximo de fidelização, a fim de passar os clientes para o 

pós-vendas mais transparentemente possível, demonstra a preocupação em alinhar os 

recursos humanos da empresa para a melhora do momento de interação do cliente 

com a Vivo. 

Além disto, a unificação de plataformas que impactam diretamente no 

relacionamento com prospects e clientes irão permitir mecanismos que favoreçam 

uma maior margem de autonomia dos colaboradores (mais informações de clientes, 

alçadas financeiras, etc.). 

Considerando todo este cenário, a Vivo foi posicionada como uma empresa com 

médio-baixo nível de personalização, não apenas pela dificuldade de se relacionar 

com um universo de mais de 29 milhões de clientes, mas também pelo momento de 
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transição em que está passado, aliado às inúmeras mudanças sistêmicas em vigor. No 

corporativo, porém, em alguns casos, a personalização é alta (soluções de dados 

padronizados, por exemplo). 

Em termos de alinhamento das ações, o Marketing Estratégico consolida o 

mapeamento de todas as ações por período, devendo influenciar nas decisões de 

concomitância de ações juntos às BUs. Porém, o perfil de uso dos canais para cada 

iniciativa pode mudar o que é controlado por outras áreas da empresa. 

Nos pontos de vendas (lojas próprias e agentes credenciados, essencialmente), por 

exemplo, a área de marketing operacional alinha as ações, definindo o mix de 

incentivos no ponto (aquisição, fidelização - programa de pontos, rentabilização - 

serviços, etc.). Já nos canais telefone (telemarketing) e SMS, cada área demanda sua 

ação, havendo pouco alinhamento quanto ao impacto de eventuais sobreposições de 

comunicações. Os demais canais não foram mencionados, talvez, por terem menores 

problemas quanto a conflitos de ações. 

Na unidade corporativa, as ações estão sob uma mesma gerência que as nos 

respectivos canais. Como já mencionado, há uma preocupação em se garantir uma 

melhora na passagem do cliente ao longo dos canais pelas características do contato 

com a Vivo (vendedores hunters – aquisição; vendedores farmers – 

desenvolvimento; call center / consultores de relacionamento – atendimento; etc.) 

Por fim, quanto à preocupação com as primeiras interações com o cliente, de vital 

importância para uma empresa prestadora de serviços, identificou-se iniciativas 

interessantes. Na unidade de negócios empresarial, todo o contato com o cliente se 

inicia com a "Como vai vc?", que visa entender a situação em que o cliente se 

encontra para direcionar a comunicação e evitar fazer abordagens que destruam o 

relacionamento com ele. Por exemplo, pode citar a execução de uma campanha de 

novos serviços que, antes da oferta propriamente dita, o atendente verifica se não há 

algum problema que esteja deixando o cliente insatisfeito e, portanto, com menores 

chances de prosseguir com a campanha para este indivíduo específico. 



127 

Para os clientes individuais, existem ações de fidelização com os “welcome kits” 

(encartes com os serviços e informações da Vivo, cartão de Fidelidade / Clube de 

Vantagens, etc). Há ainda a execução de ligações – as chamadas “welcome calls”- 

que tem sido conduzidas pela área de rentabilidade, considerando tratar de um 

oportunidade de educar o cliente, tirar dúvidas e direcionar para novos produtos e 

serviços, aumentando sua lucratividade individual. 

De forma geral, a Interação com os públicos da Vivo é conduzida sob vários níveis 

de gestão, seja no alinhamento das ações de forma macro, seja nas tentativas de 

estabelecimento de uma priorização nos canais de relacionamento. Além disto, a 

responsabilidade por este alinhamento está dispersa nas diversas gerências de canais 

e BUs, o tem dificultado a consolidação da visão do cliente e a gestão do seu 

relacionamento. 

 

As constatações apresentadas neste capítulo tiveram o intuito de consolidar os 

resultados adquiridos nas entrevistas as quais buscaram responder às questões de 

pesquisas propostos neste trabalho. Acredita-se ter conseguido informações valiosas 

que permitiram traçar o panorama da Vivo, objeto de estudo desta dissertação, 

quanto às principais variáveis do marketing de relacionamento e seu impacto na 

elaboração de suas ações de aquisição e retenção de clientes. No capítulo a seguir, 

será apresentada a análise realizada sobre os dados apresentados até agora, 

apontando a influência do marketing de relacionamento sugerida nos “Objetivos”, 

com base na comparação com a literatura vigente.  
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4. ANÁLISE DO CASO 

Além da apresentação das constatações levantadas na pesquisa da Vivo, é 

conveniente posicionar suas práticas em relação às várias referências teóricas 

apontadas na revisão de literatura. Os diversos modelos, conceitos e resultados de 

estudos acadêmicos levantados visam, dentre outras coisas, traçar um panorama atual 

teórico sobre os temas que permita compreender melhor as definições práticas 

identificados no estudo de caso. 

De forma geral, a empresa apresentou uma série de componentes do marketing de 

relacionamento. Sem a pretensão de resgatar em detalhe todos os temas da revisão de 

literatura, para cada uma das principais referências teóricas, foram identificados 

elementos práticos da empresa estudada: 

• Foco na gestão do relacionamento com os clientes: definição de unidades de 

negócio voltadas, predominantemente, ao cliente (individual e corporativo), e não 

em produtos; áreas voltadas ao ciclo de vida do cliente; mapeamento e 

acompanhamento do valor do cliente; existência de uma área de CRM.  

• Uso do composto de marketing ampliado (comunicação com o cliente, satisfação 

do cliente e serviço): Programas de Pontos; ações segmentadas com clientes e 

prospects; foco em qualidade. 

• Visão de gestão de portfólio de relacionamentos: além da quebra por unidades de 

negócio, o conhecimento dos segmentos de valor (BUI) e carteira (BUE) permitem a 

empresa conduzir suas iniciativas distintamente. 

• Personalização: os diversos modelos estatísticos da Vivo, apesar de não serem 

utilizados em sua plenitude, permitem a identificação de oportunidades segmentadas 

para cada cliente. Distintamente, a unidade individual e a corporativa atuam em 

níveis diferentes, dadas às características de seus mercados. 

• Nível de relacionamento: a diferenciação do cliente define o nível de 

relacionamento que a empresa pretende manter com o cliente. Além disto, existe o 

mapeamento das permissões de contato do cliente, utilizadas para respeitar suas 

restrições a comunicações da Vivo. 
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• Monitoramento do share-of-wallet: apesar de não haver um monitoramento direto, 

a empresa utiliza-se de informações indiretas que ajudam a identificar o potencial de 

cada cliente, individualmente, sendo utilizado na definição do plano de marketing. 

• Estratégias competitivas (redefinição da experiência do cliente, amplitude 

horizontal, integração com o cliente): não foi identifica nenhuma diretriz estratégia 

específica quanto as estratégias competitivas apresentadas. Alguns indícios 

demonstram orientações não sistematizadas para estas estratégias. O foco na 

qualidade ajuda a melhor a experiência no cliente. O desenvolvimento de serviços de 

dados cada vez mais amplos, aumentam a amplitude horizontal da empresa 

(entretenimento, informação, etc.). No caso específico da unidade de negócios 

corporativa, a análise da cadeia de valor do cliente a oferta de soluções complexas 

(softwares, serviços de voz, dados etc.) às empresas, denota uma integração maior 

com os clientes. 

Em relação ao ciclo e valor de vida do cliente, existem diversas ferramentas que 

permitem a Vivo monitorar estes parâmetros que influenciam o relacionamento com 

o público consumidor. Porém, a estrutura organizacional fragmentada no nível 

gerencial parece dificultar a visão global do cliente e seu acompanhamento ao longo 

do seu ciclo de vida. Em relação aos principais temas teóricos, destacam-se:  

• Identificação do valor de vida do cliente: apesar de não calcular o valor de vida do 

cliente propriamente dito, a Vivo monitora o valor realizado do cliente, ou seja, a 

rentabilidade que ele vem trazendo à empresa nos últimos meses.  

• Identificação de oportunidades de relacionamento (aquisição, manutenção ou 

abandono): através do cálculo do valor do cliente ou do potencial de prospects, a 

empresa identifica oportunidades específicas nestes públicos. Além do valor, risco 

de inadimplência, por exemplo, orienta a aquisição assim como as demais etapas do 

cliente.  

• Gestão do ciclo de vida do cliente (Customer service life cycle / customer 

relationship life cycle): neste caso, há uma distinção grande entre a unidade de 

negócios individual e corporativa. A fragmentação da primeira unidade, no nível 

gerencial dificulta a consolidação da visão tática-operacional do ciclo de vida dos 

clientes. Diferentemente, a unidade corporativa define suas ações mais facilmente 

dadas a unificação da gestão de marketing. Além disto, os grupos de “força-tarefa” 

montados para aumentar a qualidade para o cliente, atuam nos principais momentos 

da experiência do cliente com a empresa.  
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• Monitoramento dos impactos das ações de marketing no valor dos clientes: 

existe o acompanhamento da qualidade das safras de aquisição de clientes, apesar de 

não haver uma ação direta sobre os cenários identificados, principalmente, pelos 

indicadores de performance. Devido a algumas características do cálculo do valor de 

clientes e a dificuldades sistêmicas da empresa, as gestões das ações de marketing 

não são feitas com base no impacto no valor do cliente, pois há a necessidade de 

informações on-line nestes casos. 

Em relação à identificação de indivíduos, sejam prospects ou clientes, as 

regulamentações do mercado de telecomunicação móvel se encarregam de definir e 

abastecer as operadoras dos dados essenciais para o relacionamento. As demais 

informações necessárias para as ações de marketing não parecem ser recolhidas 

sistematicamente e, sim, conforme as demandas do perfil da iniciativa em vigor. 

Apesar deste cenário, houve uma preocupação em se mapear informações 

importantes para o relacionamento e implementar nos sistemas de relacionamento da 

empresa para futura coleta. Em relação aos principais pontos teóricos,  

• Uso de diferentes informações para a identificação dos indivíduos: além de 

dados cadastrais, são utilizados dados de consumo e relacionamento (contatos com a 

empresa, por exemplo), principalmente, para o cálculo do valor do cliente. Os 

modelos estatísticos que proporcionam diversos conhecimentos dos indivíduos 

também demandam informações de pagamentos, dados sócio-demográficos, etc. 

Ainda, em relação a prospects, essencialmente, há o uso de informações de mercado 

a fim de se identificar o potencial do indivíduo. 

• Identificação de prospects e suspects: não há diferenciação específica quanto a 

estes públicos. O desenho das ações da aquisição se baseia na identificação de 

potencial público consumidor e a aquisição de informações deste. Não foi apontada 

nenhuma ação específica com pessoas que demonstraram interesse em adquirir os 

produtos. Existem comunicações em massa que levam as pessoas aos pontos de 

vendas mas, estas são incentivadas com base em estudos.  

• Obstáculos para a aquisição de informações (integração das informações, 

definição de análise de unidades apropriadas, estabelecimento do horizonte de 

tempo para o cálculo do valor de vida do cliente, fusão e limpeza de dados): a 

unificação das inúmeras plataformas tecnológicas, provenientes das diversas 

empresas que compõe a Vivo, visa integrar as informações não só de clientes, que 

hoje são de difícil extração, análise, etc. O conceito de cliente está definido mas, 
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devido ao histórico de desenvolvimento de ações sobre o conceitos de linhas – 

refletido, inclusive, nos indicadores de performance – dificultam a uma maior nível 

da adoção pela empresa. Outra dificuldade identificada é a desatualização de dados, 

não só dos sistemas internos mas de mailing de parceiros, que impacta 

negativamente as ações com prospects, principalmente. 

• Identificação do risco à inadimplência (risk scoring): a Vivo conta com modelos 

avançados de identificação do potencial de pagamento dos clientes, em vários 

momentos de sua vida. Como prospects, por exemplo, a empresa consegue apontar a 

propensão ao pagamento destes indivíduos e direcionar planos e/ou formas de 

pagamento (pré ou pós-pagas) para estes. 

• Uso de informações que alimentem o modelo de RFM (recency, frequency e 

monetary value) – entendimento do momento que o consumidor se encontra no 

seu ciclo: o cálculo do valor do cliente e o modelo de Churn Preditivo refletem 

indiretamente o conhecimento proporcionado pelo modelo RFM. Identificando, com 

base em informações de consumo, essencialmente, esses modelos provém os 

executivos de marketing com informações do valor monetário que ele vem gerando 

para a empresa, a freqüência (últimos três meses, conforme equação) e o quão 

recente foram suas compras, que permite identificar se o cliente está a ponto de sair 

da Vivo ou não.  

Em termos de Diferenciação, os principais elementos que a Vivo utiliza para 

distinguir seus clientes e prospects são o valor e as características do indivíduo ou 

empresa (carteira). Com a falta de informações de prospects, a empresa conta com 

estudos de mercado que apontam o perfil dos públicos com maior potencial de 

consumo. Apesar desta lacuna de informações, a Vivo utiliza, em menor grau, seu 

modelo de Aquisição Preditiva para buscar indivíduos com características 

semelhantes à de seus clientes de alto valor.  

Ainda, são usados os modelos de Aumento de Rentabilidade, para identificar 

oportunidades com clientes e Clustering Comportamental, que indica os grupos de 

clientes com características semelhantes e o valor de cada agrupamento para auxiliar 

no desenho das ações de marketing. De forma específica, as principais práticas 

identificadas em relação aos referenciais teóricos foram:  

• Segmentação por uso: esta diferenciação é refletida por dois agrupamentos, de 

valor e comportamental. Quanto maior é o uso, maior é a tendência a maior 
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rentabilidade, dada a correlação receita-margem de contribuição. Já, o perfil de 

uso dos clientes pode variar, para um mesmo nível de rentabilidade, cuja 

perspectiva é usada para a determinação dos grupos comportamentais. 

• Segmentação geográfica, demográfica, psicográfica e por benefícios: não são 

definidos agrupamentos específicos em relação a outras variáveis. Entretanto, a 

gestão de canais por regionais (geográfica) e a identificação de oportunidades de 

aquisição através de informações demográficas.  

• Gestão de portfólio de clientes: a gestão dos clientes é feita, sobretudo, pela 

divisão das unidades de negócio. As demais segmentações servem para definir 

ações de marketing e gestão de canais de relacionamento, basicamente. 

• Uso do valor de vida do cliente para segmentação: como já mencionado, a 

Vivo segmenta seus clientes por valor, o qual determina a comunicação de 

ofertas, esforços de manutenção, dentre outras iniciativas de marketing. 

• Segmentação e valores pessoais /comportamento: o modelo de Clustering 

Comportamental é o que mais se aproxima de um estudo do comportamento, 

voltando-se para o perfil de uso dos clientes. Não foi identificado um estudo 

específico quanto aos valores pessoais dos clientes. 

Por fim, em relação à Interação, a Vivo encara uma série de desafios para 

desenvolver uma visão única e consolidada de seus contatos juntos aos seus clientes, 

seja pela fragmentação da sua estrutura, seja pela complexidade de seus sistemas. 

Como os demais itens, abaixo, seguem os principais pontos identificados no estudo 

de caso.  

• Alinhamento de canais de relacionamento: existem diversos esforços para o 

alinhamento das ações de marketing nos canais. Cada unidade de negócios procura 

consolidar suas iniciativas e interage com os responsáveis pelos pontos de contato 

para sua operacionalização. Entretanto, outras áreas e os próprios canais traçam 

ações de relacionamento com o cliente o que, por vezes, dificulta o mapeamento dos 

contatos que o cliente recebe e/ou faz com a Vivo. 

• Visão única de cliente: o investimento na unificação de suas plataformas 

tecnológicas ajuda a propiciar esta visão às áreas de negócio. Ainda assim, há uma 

herança cultural quanto a visão por linha, que vem sendo migrada para a o conceito 

de cliente. 

• Contato ao longo da vida do cliente: não há uma sistematização nos contatos com 

o cliente ao longo de sua vida. Existem pontos específicos que acionam interações 
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com o prospect ou cliente (no início do relacionamento, com o Welcome Kit e ao 

atingir uma probabilidade alta de propensão ao churn). Além deste, há ações de 

fidelização e rentabilização, que contam com informações do tempo de aparelho do 

cliente e identificação do estudo de oportunidades (através de modelos estatísticos 

ou não), respectivamente. 

• Estudo do canal de entrada e impacto no valor do cliente: não foi identificado 

um estudo sistemático quanto ao mapeamento do valor dos clientes (assim como seu 

tempo de vida na Vivo) em relação a seu canal de entrada. Há um piloto de análise 

das regiões com maior potencial de captação de clientes de alto valor, com foco na 

qualificação de pontos de vendas. 

• Equilíbrio entre aquisição e retenção: não há uma análise aprofundada dos níveis 

ótimos de aquisições e retenção no nível gerencial. Há uma percepção quanto a 

determinação da melhor proporção, seja quanto a metas ou orçamentos, no nível de 

diretorias das unidades de negócio. 

• Permissividade: há uma preocupação quanto à permissão do contato com o cliente, 

principalmente, pela regulamentação existente em relação a ofertas de produtos e 

serviços. A Vivo mantém um cadastro dos clientes com restrições à comunicação, 

cujos dados são coletados reativamente. Em relação a prospects, apesar da 

possibilidade de armazenar estas informações, não foi apontada nenhum iniciativa de 

captação ativa destas informações. 

• Mapeamento da "horas da verdade" do cliente: a empresa já mapeou os todos os 

pontos de contato no passado mas, por uma questão de prioridades, estas 

informações estão desatualizadas. O objetivo era desenhar, de forma coerente e 

integrada, todas as ações de relacionamento ao longo dos canais de relacionamento, 

de forma global. Hoje, a iniciativa está paralisada. O que existem são iniciativas 

isoladas das unidades de negócio, principalmente, da corporativa para mapear os 

principais motivos de insatisfação do cliente, dentre eles, momentos de interação 

(faturas, por exemplo).  

• Preocupação com as primeiras interações: como já mencionado, são fornecidos 

Welcome Kit e realizadas Welcome Call junto aos clientes individuais, de vital 

importância para uma empresa de serviços como a Vivo, cujas primeiras impressões 

quanto ao relacionamento, devem influenciar a percepção do cliente por um longo 

período. 

• Nível de personalização: foi apontado como médio-baixo o nível de personalização 

da Vivo, não só quanto a contatos mas também a produtos e serviços. Esta percepção 
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varia entre as unidades de negócio, onde as características do mercado corporativo 

exigem um nível maior. 

De forma geral, Vivo demonstra aplicar uma série de conceitos e modelos bastante 

atuais em relação ao marketing de relacionamento. A empresa conta com 

conhecimentos avançados em relação a seus clientes e prospects, seja através de seus 

modelos preditivos, seja pelo constante monitoramento do mercado.  

Entretanto, o momento de transição que a empresa se encontra cria diversas barreiras 

à sua utilização na prática. Amadurecimento das novas diretrizes estratégicas, 

unificação e estabilização de sistemas, estrutura, indicadores foram apontados como 

os principais obstáculos. Além disto, existem diferenças significativas em relação aos 

mercados individuais e corporativos que distinguem os níveis atuais da empresa em 

relação à prática do marketing de relacionamento. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho, foi possível compreender melhor como as ações de 

aquisição e retenção de clientes são praticadas no marketing de relacionamento. 

Através da análise dos principais constructos apontados e das iniciativas de 

marketing da empresa estudada, foram identificadas ligações significativas entre as 

duas ações, sugerindo a necessidade de gestão integrada das etapas do ciclo de vida 

do cliente em contextos onde é valorizada a perspectiva de relacionamentos. 

Esta pesquisa possibilitou também identificar as principais diretrizes que influenciam 

um modelo de gestão de relacionamentos, evidenciando variáveis que definem o 

perfil organizacional na condução das atividades de marketing. Ao analisar 

separadamente os constructos (identificação, diferenciação e interação), foi possível 

caracterizar os principais elementos relacionados às definições de ações de aquisição 

e retenção, reforçando a aproximação entre elas.  

É evidente que as constatações apresentadas neste trabalho não podem ser 

extrapoladas para outras empresas e/ou setores mas, as mesmas incitam novos 

estudos futuros, a partir da definição de hipóteses ou, simplesmente pelo desejo em 

aprofundar alguns temas específicos indicados. 

Quanto a Vivo, unidade de estudo deste trabalho, o levantamento demonstrou que ela 

está em meio a uma transição, ajustando sua estratégia ao momento do mercado. O 

foco em qualidade, aquisição seletiva, manutenção e desenvolvimento de clientes 

apontam para uma evolução estruturada, alinhando coerentemente as ações de 

marketing com foco na rentabilização do negócio. Embora, o ritmo das mudanças 

tático-operacional não corresponderem às expectativas do mercado e de uma parcela 

de seus funcionários, a empresa demonstrou estar desenvolvendo iniciativas 

consistentes, faltando talvez um pouco de velocidade. Para isso, ela conta com uma 

série de conceitos e ferramentas atualizados para a condução do negócio sob o ponto 

de vista de relacionamentos. 
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O estudo das principais variáveis do marketing de relacionamento permitiu também 

posicionar a empresa, com base na revisão de literatura, quanto ao uso de conceitos, 

ferramentas e estudos teóricos atuais. Aspectos sobre a gestão do ciclo e valor de 

vida do cliente, identificação, diferenciação e interação com prospects e clientes 

foram de vital importância para o atingimento do objetivo deste trabalho.  

Vale ressaltar algumas restrições da pesquisa, a iniciar, como já mencionado, pela 

impossibilidade de aplicar as constatações e conclusões deste trabalho a outros casos, 

sem o devido estudo das particularidades da empresa, mercado e a identificação do 

momento em que estão. Outro ponto foi à limitação trazida pela escolha do 

pesquisador em concentrar as entrevistas em apenas um nível hierárquico. Apesar 

das justificativas para tal decisão, mencionadas no item “Metodologia” do primeiro 

capítulo, pode haver informações importantes sobre a definição de ações de 

marketing e, principalmente, sobre o alinhamento de iniciativas de aquisição e 

retenção, que são apenas identificadas em níveis mais altos da organização. 

Apesar da preocupação do autor deste trabalho quanto à imparcialidade dos 

resultados, o fato de ser funcionário da empresa pode ter influenciado, em níveis 

imperceptíveis a ele, nos resultados desta dissertação. Por outro lado, sua experiência 

como funcionário facilitou a identificação e acesso a áreas de grande importância 

para esta pesquisa. A exclusão de informações confidenciais também limitou o 

entendimento pleno da realidade da organização.  

Em relação ao processo de entrevistas, por questão de tempo ou constantes 

interrupções ao longo do levantamento, devido ao ambiente escolhido, algumas 

perguntas tiveram suas respostas prejudicadas. Ainda, algumas questões tiveram que 

ser ajustadas (aglutinadas, basicamente) ao longo das entrevistas a fim de melhorar a 

consolidação final dos resultados. 

Correspondendo a pretensão inicial deste trabalho em identificar novos estudos a 

serem desenvolvidos com base na metodologia e resultados apresentados, seguem 

algumas sugestões: 
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• Aplicação do estudo para outras indústrias, principalmente de serviços, a fim de 

promover um entendimento melhor sobre aquisição e retenção e aumentar a 

abrangência dos resultados atingidos; 

• Identificação das causas das diferenças dos mercados B2C e B2B enquanto a gestão 

de relacionamentos com clientes e definição de ações de marketing de aquisição e 

retenção; 

• Investigação da relação do uso de canais de relacionamento para aquisição e 

retenção nos diferentes mercados mencionados; 

• Ampliação do estudo para outros níveis hierárquicos da organização, 

essencialmente, aqueles mais altos onde a visibilidade do negócio é maior;  

• Identificação do impacto/influência dos indicadores de performance na execução de 

ações de marketing sob a perspectiva de gestão de relacionamento com clientes; 

• Ampliar o estudo para os responsáveis pelos canais de relacionamento, a fim de 

proporcionar uma visão completa da execução da estratégia de marketing; 

• Identificar o impacto/influência da estrutura organizacional na execução de ações de 

marketing sob a perspectiva de gestão de relacionamento com clientes. 

Em suma, acredita-se ter atingido os objetivos principal e secundários deste trabalho, 

contribuindo para a ampliação do conhecimento atual da teoria do Marketing de 

Relacionamento e, especificamente, as estratégias de aquisição e retenção. Ainda, o 

próprio conhecimento quanto ao mercado de telecomunicação celular foi beneficiado 

pelo estudo, compreendendo melhor as variáveis que influenciam na definição das 

estratégias das empresas. Neste contexto, também foram abertas portas para futuras 

pesquisas sobre este tema ou similares. 
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7. APÊNDICE 
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7.1. Protocolo de Pesquisa 

7.1.1. Visão geral do projeto 

7.1.1.a. Objetivos e Patrocínios 

A pesquisa tem por objetivo principal analisar como o Marketing de Relacionamento 

influencia na definição de ações de aquisição e retenção de clientes, de forma a 

compreender, de forma ampla, a ligação entre estas iniciativas e seu impacto no 

resultado organizacional.  

A pesquisa será realizada para uma dissertação de mestrado na área de 

Administração e Planejamento do programa de pós-graduação em administração da 

PUC - SP. 

Quanto aos patrocínios e recursos para realização da pesquisa, serão utilizados 

recursos do próprio pesquisador. 

7.1.1.b. Questões de Pesquisa 

As questões da pesquisa procuram alcançar os objetivos primários e secundários 

apresentados na seção ‘Objetivos’ do Projeto de Pesquisa: 

• Questão principal:  

o Como o Marketing de Relacionamento influencia na definição de ações de 

aquisição e retenção de clientes. 

• Questões secundárias: 

o Quais diretrizes orientam a definição de esforços de aquisição e retenção de 

clientes: enfoque estratégico em relação à gestão de relacionamentos, visão 

de valor e ciclo de vida do cliente. 
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o Como ocorre a identificação, diferenciação e interação com clientes e 

prospects. 

7.1.1.c. Leituras Importantes 

A literatura revista envolve trabalhos na área de marketing de relacionamento, tais 

como livros-texto, artigos, dissertações e teses, tanto no âmbito nacional como 

internacional. Também serão levantadas informações em âmbito nacional que 

abordaram as características do setor de telecomunicações brasileiro, tais como 

jornais, revistas, sites especializados, assim como produções acadêmicas que 

contemplem o tema. 

7.1.2. Procedimentos de campo 

7.1.2.a. Credenciais e Acessos 

Os acessos e credenciais às instalações estão liberados ao pesquisador, uma vez que 

o mesmo é funcionário da empresa pesquisada. 

7.1.2.b. Fontes de Informação 

Para que o objetivo do estudo seja alcançado, é necessário que os dados do estudo de 

caso sejam obtidos junto aos principais responsáveis por áreas que influenciem 

diretamente as atividades de aquisição e retenção de clientes, foco desse trabalho. 

O plano de entrevistas tem como objetivo inicial identificar as áreas ou 

departamentos que realizam estas atividades – uma informação que foi identificada, 

inicialmente, pelo próprio pesquisador. Ele teve acesso à documentação que descreve 

a estrutura organizacional da empresa, assim como as principais atribuições dos 

departamentos. Além disso, o próprio conhecimento do pesquisador permitiu 
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identificar melhor as principais áreas a serem levantadas informações para a 

pesquisa.  

As entrevistas deverão ser conduzidas, sempre que possível, com os principais 

executivos responsáveis pelas áreas identificadas. Essa opção se faz pelo fato desses 

profissionais serem os principais decisores das atividades a serem estudadas. Caso 

não seja possível, será solicitado ao executivo à indicação de algum representante 

direto para a pesquisa. Se ao longo da pesquisa forem identificadas outras áreas e/ou 

funcionários que pudessem contribuir positivamente com a pesquisa, serão incluídas 

no plano de trabalho. 

A princípio, será um total de 10 profissionais entrevistados, todos do nível gerencial 

da organização. A fim de posicionar hierarquicamente esses profissionais, segue os 

principais níveis hierárquicos da empresa (da mais alta até a mais baixa): presidência, 

vice-presidências, diretorias, gerências de divisão e gerências de seção. Esses são os 

níveis executivos da organização. Abaixo deles, existe uma divisão entre o nível de 

consultor e as demais categorias (analistas, vendedores, engenheiros, etc.), podendo 

haver variações de área para área. Os profissionais a serem entrevistados encontram-

se no nível de gerentes de divisão. 

A fim de enriquecer a análise posterior, considerando as fontes utilizadas, serão 

descritas as principais atribuições das áreas e, de cada entrevistado, qual é o tempo 

de atuação na empresa e no cargo. As entrevistas estão planejadas para uma duração 

de 1 hora e meia, tempo que se acredita ser suficiente para o devido aprofundamento 

nas principais questões desse trabalho. 

Em suma, o plano das entrevistas executado se resume ao quadro abaixo. 
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Plano de entrevistas 

 

7.2. Questões do estudo de caso 

Em seguida, encontra-se o roteiro utilizado como guia nas entrevistas. 
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Roteiro de entrevista 

Tema Questões
Em linhas gerais, quais são as principais diretrizes estratégicas atuais (aquisição, retenção, redução de custos, 
etc.)?
Como são definidos os orçamentos para as ações de marketing? Como se dá o alinhamento entre as diversas 
iniciativas?
Como a organização gere os relacionamentos com seus clientes e prospects? Ela está estruturada para a visão 
de cliente?
Como são vistos os relacionamentos da empresa com prospects e clientes?
O que muda para a empresa em um ambiente voltado para CRM e retenção de clientes?
Como são alinhados os serviços de pré e pós-vendas do ponto de vista do cliente?
Há algum monitoramento do share-of-wallet dos clientes?
Existe algum fator limitante no relacionamento com os públicos (leis, características dos clientes, etc.)
Em linhas gerais, como é feito o cálculo do valor do cliente? 
Qual é a influência do valor do cliente nas atividades de aquisição e retenção?
Há alguma iniciativa para se identificar o potencial dos prospects? Se sim, como ocorre?
Há gestão diferenciada pelo ciclo de vida do cliente? Se sim, como ocorre?
Como é a relação entre as áreas que influenciam nas etapas de aquisição e retenção?
Há algum direcionamento / mudança para os serviços do clientes ao longo de sua vida (produto central e 
suplementares)? Ex. serviços de aquisição, manutenção, retenção (churn).
Existe algum monitoramento do impactos das ações de marketing (promoções, comunicações, etc.) no valor 
dos clientes? Se sim, como se dá?
Como são definidas as informações a serem coletadas dos prospects e clientes?
Qual é o impacto da legislação quanto a manutenção de cadastro de clientes?
Quais são os principais canais onde ocorre a coleta de informações? Que outras fontes são utilizadas?
Há alguma dificuldade na aquisição de informações de prospects? E clientes? 
Existe algum estudo sobre o tempo de vida previsto para os potenciais clientes?
Como é o estudo de risk scoring da organização? Quais são os principais aspectos considerados? Qual é o 
impacto no relacionamento com o cliente e prospects?
Quais os principais dados usados para o cálculo do valor do cliente?
Há o monitoramento da etapa do ciclo de vida dos clientes? Se sim, quais informações são utilizadas para 
determinar a etapa?
Como são escolhidos os prospects da empresa?
Quais os principais desafios para a identificação de clientes e prospects?

Como são diferenciados (segmentados) prospects e clientes? Existe mais de um tipo de segmentação?

Há gestão de portfolio de clientes? Se sim, como ocorre?
Há diferenciação no processo de segmentação dos clientes individuais (B2C) e empresariais (B2B)?
Qual é a influência do valor dos clientes na segmentação?
Há alguma análise entre o valor de cliente, comportamento de compras e seu perfil ?
Como são definidas as interações dos clientes nos diversos canais de relacionamento (atendimento e vendas, 
aquisição e retenção, etc.) ?
Há algum mapeamento dos "horas da verdade" (interações) com o cliente? 
Há algum tipo de ação junto aos colaboradores para aumentar sua autonomia perante o cliente?
Que nível de personalização a Vivo estaria (alto, médio ou baixo)? A empresa diferencia interações de 
aquisição e retenção?
Como ocorre o alinhamento dos canais de relacionamento nas ações de marketing (promoções, comunicações, 
etc.) ?
Há alguma preocupação específica com as primeiras interações dos clientes (Ex. ações de Welcome Call, etc.) 
?
Há alguma restrição quanto a interação com clientes (preferências do cliente, legislação quanto a promoções, 
etc.) ?
Há alguma recompensa ao cliente por responder a contatos da empresa?

Identificação

Diferenciação

Interação

Marketing de 
Relacionamento

Ciclo e valor de 
vida do cliente

 

As informações coletadas ao longo de cada entrevista foram registradas em notas 

temporárias, sendo posteriormente transcritas em um relatório de entrevista, com o 

seguinte formato: 
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Relatório de Pesquisa 

 

Nesta transcrição, as notas registradas durante a entrevista foram utilizadas como 

base para a redação das respostas, buscando manter seqüência e terminologia 

próxima àquela utilizada durante a conversa. 

Ao final de cada entrevista, os entrevistados foram questionados quanto a limitações 

de divulgação de informações, de forma a evitar o uso indevido de dados estratégicos 

não autorizados pela empresa. 

7.3. Guia do relatório de pesquisa 

7.3.1. Análise dos dados 

Os dados coletados em campo serão inicialmente transcritos para um relatório de 

entrevista. A partir destas transcrições, as principais informações foram compiladas 

em uma planilha com o seguinte formato: 
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Esta compilação permitiu ao pesquisador comparar fatos, informações e respostas 

obtidas, criando uma visão abrangente sobre cada tema abordado e identificando 

relações causais, complementaridade de informações e mesmo visões conflitantes 

sobre um mesmo fato. 

Um relatório foi elaborado, considerando todos os temas abordados e as respostas 

consolidadas de todos os entrevistados, e revisto pela área de Comunicações da 

empresa para assegurar que informações confidenciais ou estratégicas não fossem 

divulgadas. 
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8. ANEXOS 

8.1. Dados sobre disposição das operadoras de telefonia celular no 

Brasil 

 

FIGURA 5. Áreas de Celular (SMC e SMP)  

 

Fonte: Anatel 

(1) As operadoras de Celular do Brasil, com exceção de alguns casos especiais, têm 
as suas áreas de prestação de serviço correspondentes às Áreas definidas 
originalmente para o Serviço Móvel Celular (SMC) ou para as Regiões do Serviço 
Móvel Pessoal (SMP). 
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TABELA 13. Operadoras por Banda e Área de Prestação de Serviço 

Operadora por área e Banda 
Área 
SMP 

Área SMC 
Banda A Banda B Banda D Banda E 

3 
RJ, ES 

Vivo Claro 

8 
Amazônia 

Amazônia 
Celular 

Vivo 
TIM 

4 
MG 

Telemig 
Celular 

TIM  Claro 

9 
BA, SE 

Vivo TIM  Claro 

I 

10 
Nordeste 

TIM Claro 

Oi 

- 

5 
PR, SC 

TIM (1) Vivo Claro 

6 
RGS 

II 

7 
Centro Oeste 

Vivo (1) Claro TIM 
Brasil Telecom 

1  
SP Metro 

- 
III 

2 
SP Interior 

Vivo (1) Claro 
TIM 
  

- 

Fonte: Anatel 

 

TABELA 14. Operadoras por Banda e Área de Prestação de Serviço – Casos 

especiais 

 Banda  Operadora Cidades 

CTBC(Triângulo Cel.) 
Cidades de Minas Gerais, São Paulo, 
M. Grosso do Sul e Goiás 

Sercomtel Celular Londrina e Tamarana, PR 
A 

TIM Pelotas e região RGS. 

D TIM Londrina e Tamarana, PR. 

E Telemig Celular 
Cidades de Minas Gerais 
correspondentes à área da Triângulo 
Cel. 

Fonte: Anatel 
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8.2. Dados de desempenho das operadoras em 2004 

 

TABELA 15. Market Share das Operadoras - 2004 

Nº Cel./Market Share 
Milhares Banda 

Tecnologia 

Digital dez/04 2003 

Vivo A,B CDMA/TDMA 26.542 40,5% 44,8% 

Claro  B,D,E TDMA/GSM 13.657 20,8% 20,6% 

TIM A,B,D,E TDMA/GSM 13.588 20,7% 18,0% 

Oi D GSM 6.863 10,5% 8,4% 

Telemig/Amaz A TDMA/GSM 4.033 6% 7,3% 

CTBC (Triâng.)  A TDMA/GSM 0,7% 

Sercomtel Cel. A TDMA/GSM 
ND 0,5%* 

0,2% 

Brasil Telecom E GSM 622 0,9% - 

Fonte : Anatel 

 

TABELA 16. Resultados de Operadoras  - 2004 

Milhões de R$ Vivo Claro TIM Oi 
Telemig 

e Amaz. 

Celulares (Milhares) 26.542 13.657 13.588 6.863 4.034 

Pré-Pago 80% 82,4% N.D. 86,1% 73,4% 

Receita Bruta  14.721 N.D. ND 2.995 2.243 

Receita Líquida  10.929 5.248 6.400* 2.337 1.653 

EBITDA 3.653 18 1.000* 95,8 586 

Margem EBITDA 33,4% 0,3% 16%* 4,1% 35,5% 

Lucro (prejuízo) Líquido (250) ND N.D. (489) 157 

Investimentos 1.944 ND 3.000* 742 453 

Fonte: Teleco 
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TABELA 17. Resultados da Vivo por operadora - 2004 

 R$ milhões TCP* BA/SE RJ/ES CRT Total 

Receita Bruta 9.755,6 709,6 2.703,8 1.552,1 14.721 

Receita Líquida 7.341,0 487 1.927 1.174,3 10.929 

EBITDA 2.588,8 109,1 528,9 426,2 3.653 

Margem EBITDA 35,3% 22,4% 27,4% 36,3% 33,4% 

Lucro (prejuízo) Liq. (490,2) (34,3) 92,8 182 (250) 

Investimentos 1.395 103,5 241,3 204,2 1.944 

Dívida Líquida 3.809,2 257,2 -290,6 (237,2) 3.539 

Fonte: Teleco 

 

TABELA 18. Market Share das Operadoras 2004 por região  

Dez/04 Região I Região II Região III Brasil 

Vivo 24,1% 52,19% 55,15% 40,46% 

Claro 15,55% 22,88% 27,30% 20,75% 

Tim 22,38% 21,29% 17,17% 20,73% 

Oi 23,31% 0% 0% 10,36% 

Amaz. e Telemig  13,83% 0% 0% 6,15% 

BrT GSM 0% 3,08% 0% 0,92% 

CTBC 0,83% 0,12% 0,39% 0,50% 

Sercomtel 0% 0,44% 0% 0,13% 

Total Cel. 
(milhares) 29.165,76 19.705,64 16.734,16 65.605,58 

Fonte: Anatel 
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8.3. Dados de desempenho das operadoras em 2005 

 

TABELA 19. Dados Operacionais por Operadora da Vivo (3T05) 

3T05 
Terminais 

(milhares) 

Cresc. 

3T05 

% Pré-
pago 

ARPU 

(R$) 

Churn 

mensal 

Telesp Celular 9.986 2,6% 82,7% 31 1,6% 

Global Telecom 2.824 1,5% 87,5% 20 1,8% 

TCO(área 7)  4.929 0,2% 84,0% 

NBT 1.632 4,0% 88,3% 
27 1,9% 

Tele Leste Celular 1.437 1,1% 77,8% 28 2,9% 

Tele Sudeste Cel. 4.642 (0,5%) 69,4% 31 2,8% 

Celular CRT 3.391 1,0% 74,8% 27 1,6% 

Vivo 28.841 1,4% 80,4% 28 1,9% 

Fonte: Teleco 

 

TABELA 20. Resultados por operadora no 3T05  

R$ Milhões Receita Bruta 
Margem 
EBITDA Lucro Invest. Dívida 

Líquida 

TCP (1) 2.574 28,4% (215) 244 4.305 

Tele Leste Cel. 206 20,2% (20) 16 324 

Tele Sudeste Cel 739 26,2% 33 57 (347) 

Celular CRT 453 33,8% 39 72 (254) 

Vivo 3.973 28,2% (164) 390 4.029 

Fonte: Teleco  

 (1) A TCP é formada pela Telesp Celular, Global Telecom e TCO  
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TABELA 21. Resultados de Operadoras em 2T05  

Milhões de R$ Vivo Claro  TIM Oi 
Telemig 
e Amaz. 

BrT  

GSM  

Celulares (Milhares) 28.447 16.201 16.752 8.112 4.217 1.345 

Pré-Pago 80,6% 83,7% N.D. 86,0% 74,6% 73,5% 

ARPU (R$) 29 24 30 21 26 28 

Churn mensal **  1,7% 2,7% N.D. 1,9% 3,2% 1,9% 

Receita Bruta  4.049 N.D. N.D. 891 547 211 

Receita Líquida  2.903 1.685 2.136 685 389 151 

EBITDA 599 (179) 256 71 132 (158) 

Margem EBITDA 20,6% - 12% 10,4% 34,0% - 

Lucro (prej.) Líquido (283) N.D. N.D. (95) 42 (165) 

Investimentos 419 N.D. 605 213 114 87 

Fonte: Teleco 

  

 

TABELA 22. Market Share estimado por operadora e região (2T05) 

Região I II III Brasil 

Vivo 23% 48% 51% 38% 

TIM 24% 22% 20% 22% 

Claro  16% 23% 29% 21% 

Oi 24% 0% 0% 11% 

Telemig/Amaz  13% 0% 0% 6% 

BrT GSM 0% 6% 0% 2% 

CTBC (Triângulo)  1% 0% 0% 0% 

Sercomtel Cel. 0% 0% 0% 0% 

Total Cel. 
(milhares) 33.675 22.881 18.962 75.518 

 Fonte: Teleco 
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TABELA 23. Resultados de Operadoras em 1T05 por área 

Mar/05 I II III Brasil 

Vivo 23,65% 50,27% 53,51% 39,28% 

TIM 22,98% 21,34% 18,52% 21,36% 

Claro  15,35% 22,90% 27,60% 20,73% 

Oi 23,60% 0% 0% 10,47% 

Telemig/Amaz  13,59% 0% 0% 6,03% 

BrT GSM 0% 4,98% 0% 1,51% 

CTBC (Triângulo)  0,83% 0,11% 0,37% 0,50% 

Sercomtel Cel. 0% 0,41% 0% 0,12% 

Total Cel.(milhares) 30.446,70 20.897,05 17.291,42 68.635,17 

 Fonte: Teleco 

 

TABELA 24. Resultados de Operadoras em 1T05  

Milhões de R$ Vivo Claro  TIM Oi 
Telemig 

e Amaz. 

BrT  

GSM  

Celulares (Milhares) 26.957 14.292 14.650 7.250 4.136 1.004 

Pré-Pago 80,3% 81,9% N.D. 85,9% 74,2% 67,9% 

Receita Bruta  3.550 N.D. ND 738 516 182 

Receita Líquida  2.577 1.396 1.910 566 370 132 

EBITDA 978 91 309 118 129 -148 

Margem EBITDA 37,9% 6,5% 16,2% 20,8% 34,8% - 

Lucro (prej.) Líquido (17) ND N.D. (12) 31 -125 

Investimentos 535 ND 271* 176 19 86 

Fonte: Teleco 
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8.4. Dados de desempenho comparativo 2004-2005 

 

TABELA 25. Receita Líquida da Vivo 

 Milhões de R$ 3T05 2T05 3T04 

Assinatura e Utilização 1.301 1.145 1.102 

Uso de Rede 992 1.075 1.118 

Outros Serviços 136 164 98 

Receita Líquida de Serviços 2.429 2.384 2.318 

Receita de Venda de Celulares 398 519 418 

Receita Líquida Total 2.827 2.903 2.735 

Fonte: Teleco  

 

TABELA 26. Custos e Despesas Selecionadas da Vivo 

Milhões de R$ 3T05 2T05 3T04 

Custo de Terminais Celulares 553 830 651 

Provisão para Devedores Duvidosos 151 108 69 

Fonte: Teleco 

 

TABELA 27. Concorrência pela população e municípios 

% Pop. Brasil % Municípios 
Brasil 

Número 

operadoras 
2004 2005    2004 2005    

4 37,2% 38,7% 12,5% 16,4% 

3 40,5% 42,8% 16,6% 19,8% 

2 4,5% 3,5% 8,6% 8,0% 

1 4,5% 3,6% 11,8% 11,6% 

Nenhuma 13,1% 11,4% 50,5% 44,1% 

 Fonte: PNAD 2004 (IBGE) 
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8.5. Posicionamento do Brasil no Mundo 

 

TABELA 28. Participação do Brasil em 2004 

Posição do Brasil Mundo Américas 
América 
Latina 

América 
do Sul 

População 2,9% 20,7% 35,4% 49,4 % 

Total Telefones 3,7% 16,2% 41,2% 56,1% 

Telefones Fixos 3,5% 14,3% 44,8% 58,7% 

Celulares 3,8% 17,7% 39,2% 54,5% 

Hosts Internet 1,3% 1,7% 52,1% 68,3% 

Usuários Internet 2,5% 8,2% 36,9% 51,8% 

Total de PCs 2,5% 6,7% 40,9% 56,8% 

Fonte: UIT – União Internacional de Telecomunicações (2004) 

 

TABELA 29. Posição do Brasil no mundo em 2004 

Dens (100 hab) 
Posição 

Telefones 
(Milhões) 

Total Fixo Celular 
Fixo Celular 

1 China 647 312 335 23,8 25,5 

2 US 359 178 181 59,9 61,0 

3 Japão 150 59 91 46,0 71,6 

4 Alemanha 126 54 71 66,1 86,4 

5 Rússia 111 37 74 25,6 51,6 

6 Brasil 108 42 66 23,5 36,3 

7 Reino Unido 95 34 61 56,7 102,8 

8 Índia 91 44 47 4,1 4,4 

9 Itália 88 26 63 45,3 109,4 

10 França 78 34 44 56,0 73,7 

Fonte: UIT – União Internacional de Telecomunicações (2004) 
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