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RESUMO 

Este trabalho é apresentado para o Curso de Pós-Graduação em marketing da Universidade Federal do 
Paraná e tem o propósito de abordar a importância do marketing para as organizações, principalmente 
no que se refere ao gerenciamento de refacfonamento, à retenção de clientes, bem como a evolução da 
fidelização e a conseqüente lucratividade organizacional. Os bancos de dados fazem parte do estudo e 
são considerados instrumentos essenciais para a aplicação do CRM. O Objetivo é analisar o marketing 
de relacionamento aplicado na hotelaria com base em dados qualitativos. Apresenta ainda os 
programas de fidefidade existentes e um estudo de caso sobre o programa de fidelidade da rede de 
hotéis Accor. 

P-alavras-chave: gerenciamento de relacionamento, :fidelização, hotelaria, programas de fidelidade e 
database marketing. 
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PARTE 1 - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

1.1 INTRODUÇÃO 

Gerenciar o relacionamento com clientes é uma tarefa existente desde o 

surgimento do comércio, porém com resultados não muito positivos e satisfatórios 

devido a má interpretação do que poderia se chamar de cliente. A relação 

necessidade/satisfação do cliente não era muito praticada e o mau atendimento 

tornava-se um tratamento comum. O objetivo real das empresas era atrair um grande 

número de clientes e assim obter o maior lucro possível. 

Porém, com a globalização e a era atual de desenvolvimento 

econômíco,direcionados pela intensificação da concorrência, as empresas passaram a 

perceber que os consumidores necessitavam de um tratamento diferenciado. Muitas 

orientaram-se na tecnologia e no relacionamento mais afetivo com seus consumidores 

para se diferenciar e estabelecer uma competitividade mais acirrada. 

Com base nisso, as empresas passaram a adotar o gerenciamento de 

relacionamentos com clientes ou CRM -Customer Relationship Management- como 

estratégia global de negócios que as possibilita gerenciar com eficiência todos os 

relacionamentos existentes. 

As empresas perceberam que encantar o cliente e lhe oferecer mais do que um 

simples produto, seria o caminho ideal para satisfaze-lo e manter um relacionamento 

duradouro por meio de sua fidelidade. Isso significa que o poder passou para as mãos 

do cliente e, tornando-se o centro das atenções, o mercado tem que estar preparado 

para atuar de forma diferenciada na satisfação de seus desejos e necessidades. 

E devido a isso que o CRM disponibiliza à empresa uma visão integrada de 

seus clientes e estrategicamente, envolve fatores essenciais para sua execução e 

eficiência. 

É nessa perspectiva de aplicabilidade, que o trabalho vem a discutir o 

gerenciamento do relacionamento cliente/empresa e os benefícios que a empresa pode 
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adquirir com ele, seguindo as estratégias para manter a fidelidade do cliente e 

identificar por meio disso o aumento da lucratividade organizacional. 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Por se tratar de um assunto de grande abrangência, atualmente as empresas 

estão se voltando para a prática do Marketing de Relacionamento e em razão disso, 

torna-se grande o interesse para o estudo do conceito de fidelidade. 

O objetivo geral do trabalho é analisar o marketing de relacionamento e sua 

ligação com o programa de fidelidade da Rede Hoteleira Accor e, por meio disso, 

maximizar a fidelização dos clientes. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos do trabalho são: identificar dentro do marketing de 

relacionamento e do conceito de fidelidade os fatores que determinam sua importância 

para o desenvolvimento das empresas e do melhor conhecimento do consumidor; 

abranger todos os fatores ligados ao CRM, sua evolução dentro das organizações, bem 

como o database marketing no auxílio da fidelização, desde sua defmíção até sua 

implementação e enfatizar o mercado voltado para o consumidor por meio do estudo 

do Programa de Fidelidade da Rede de Hotéis Accor e através disso direcionar todos 

os produtos e serviços para ele a fim de obter seu reconhecimento e sua lealdade, 

fatores essenciais para a lucratividade organizacional. 
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PARTE 2 - O MARKETING E SEUS FUNDAMENTOS 

Marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas 

obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 

negociação de produtos e serviços de valor com outros. ( Kotler, 2000, p. 30). 

Segundo Drucker, pode-se presumir que sempre haverá necessidade de algum 

esforço de vendas, mas o objetivo do marketing é tomar a venda supérflua. A meta é 

conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou o serviço se adapte a ele e 

se venda por si só. O ideal é que o marketing deixe o cliente pronto para comprar. A 

partir daí, basta tomar o produto ou o serviço disponível (Kotler, 2000, p.30) 

Atualmente marketing é uma forma que as empresas encontraram de fazer 

negócios. Seu objetivo é interagir o cliente com a empresa e criar vínculos capazes de 

dar substância ao relacionamento existente entre ele e a organização, atraindo e 

mantendo clientes lucrativos. 

Marketing é fazer mercado, é satisfazer necessidades humanas de clientes, 

fornecedores, parceiros e da própria empresa. Algumas empresas adotam os 8 p' s 

( www.dbmarketing.com.br/marketing/marketing.html, 02/04/2003) como todos os 

elementos que realmente completam o universo do marketing: 

• Product: produto ideal 

• Promotion: promoção ideal para o segmento de mercado 

• Place: localização perfeita do produto 

• Price: preço ideal e compatível 

• People: pessoas qualificadas para atender às necessidades dos clientes 

• Provider: fornecedores prestando serviços de qualidade 

• Post place: acompanhamento após a venda 

• Protection: atualização e acompanhamento das regulamentações 

O marketing é como a qualidade: essencial para a organização. Seu objetivo 

real é ganhar o mercado e não apenas fazer ou vender produtos. Um marketing 

inteligente significa pensar em sua empresa, em sua tecnologia, essa que permite às 
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empresas elaborar uma variedade infinita de produtos cada vez mais eficazes. Com 

isso, os consumidores se vêem à frente de uma imensa oferta e diversificação de 

produtos e opções diferentes, determinando o poder que está em suas mãos. Com tanta 

escolha à disposição dos clientes, as empresas se defrontam com o fim da lealdade a 

marca. E a real solução, ao contrário do que muitas empresas pensam, não está na 

quantidade e sim na qualidade do marketing realizado. Qualidade esta que determina e 

intensifica a integração do cliente com a empresa, aumentando e sustentando o 

relacionamento ente eles. 

Além da tecnologia, a infra-estrutura de mercado está voltada para o marketing 

e inclui tudo quer possa influenciar a opinião do consumidor. 

Há cinco fundamentos do marketing que servem como guias numa estratégia de 

posicionamento organizacional: 

a) Marketing é como ir à Lua 

b) Marketing tem a ver com criar mercados, não participar do mercado 

c) Marketing tem a ver com o processo, não com táticas promocionais 

d) Marketing é qualitativo, não quantitativo 

e) Marketing é trabalho de todos 



5 

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO INDIVIDUALIZADO 

Marketing de relacionamento significa cnar, manter e acentuar sólidos 

relacionamentos com os clientes e outros públicos. É a construção de relacionamentos 

que contêm valor. O marketing de relacionamento está voltado para o longo prazo. É a 

oferta e a satisfação a longo prazo. (Kotler, 1995, p. 397). Ao mesmo 'tempo que se 

cria novos valores, há o compartilhamento dos benefícios gerados por meio de uma 

parceria que pode levar a vida toda. 

Contrapondo o que muitos gerentes e empresas se orientam em relação aos seus 

clientes, objetivando vender um único produto a um número maior de clientes, o 

profissional de marketing individualizado procura vender a um único cliente um 

número maior de produtos durante um longo período de tempo, ou seja, a empresa um 

a um é focalizada no cliente e não no produto. A empresa usa o conhecimento para 

obter uma maior percepção dos gostos e preferências de um dado cliente, podendo, 

muitas vezes, antecipar suas necessidades antes mesmo de sua solicitação. 

Para fazer isso, você precisará travar relações específicas com clientes 

individuais, individualizadamente. Algumas relações serão mais importantes do que 

outras. As suas melhores relações, e os seus negócios mais lucrativos, definirão os seus 

melhores clientes. (Don Peppers e Martha Rogers, 1994, p. 11). 

E necessário que se observe o que realmente o(s) cliente(s) deseja(m) e se 

estabeleça um diálogo e um feedback do mesmo. Nenhum cliente estará disposto a 

manter alguma relação duradoura com a empresa se esta não lhe oferecer qualidade do 

produto e do serviço oferecido, mesmo porque o questionamento sobre o aspecto 

qualidade é subjetivo, ou seja, depende da experiência de cada cliente, o que faz o 

profissional de marketing individualizado lidar não apenas com qualidade de produto 

mas sobretudo com qualidade de relacionamento. Esse feedback do cliente faz com 

que a empresa defma o que se pode chamar de relacionamento comercial que 

diferencia o tratamento empresa/cliente com o "Eu conheço você. Diga-me o que você 

quer e eu o farei. Da próxima vez, eu me lembrarei". 
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O marketing individualizado propõe a diferenciação de seus clientes e a venda 

da maior quantidade possível de produtos, mantendo, conseqüentemente, um fluxo 

constante de novos negócios com os mesmos. 

E por meio disso que muitas empresas procuram determinar e identificar os 

vários tipos de relacionamentos que mantêm com seus clientes. Há o relacionamento 

básico, em que não há um acompanhamento posterior à compra; o reativo em que a 

empresa incentiva o cliente a ligar em caso de probíema ou dúvida; o confiáveí, em 

que o vendedor da empresa entra em contato com o cliente e lhe pede sugestões sobre 

o produto; o pró-ativo, em que a empresa mantém contatos mais freqüentes com seus 

clientes e a parceria, onde há um trabalho contínuo da empresa com o cliente. 

Esse tipo de relacionamento envolve compreensão e colaboração entre a 

empresa e o cliente, fazendo com que as experiências de ambos os lados se 

identifiquem e haja uma interdependência de valores. 

O marketing de relacionamento baseia-se no marketing tradicional para se 

desenvolver e transformar a visão da empresa no que se refere a relacionamento. É por 

meio disso que o marketing de relacionamento determina aspectos relacionados à sua 

prática e envolvimento como o cliente, criando e compartilhando valores com ele 

reconhecendo seu papel na definição de suas necessidades, planejando os negócios 

com a fmalidade de manter o valor que o cliente individual deseja, mantendo um 

esforço contínuo entre o cliente e a empresa, reconhecendo o período de vida de 

consumo do cliente e construindo uma cadeia de relacionamentos envolvendo todos os 

membros que participam direta ou indiretamente do processo organizacional. 

Portanto, "no novo marketing, comunicar-se com os clientes compreende tanto 

ouvir quanto falar. É através do diálogo que as relações são construídas e os produtos 

são concebidos, adaptados e aceitos". ( Regis McKenna ,1993, p. 121). 

Segundo Ian Gordon (2000, p. 45) o marketing de relacionamento compreende 

oito componentes principais: 

1. Cultura e valores cultura e valores dos clientes para formar 

relacionamentos duradouros 
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2L Liderança. - pensando nos. interesses. da __ empresa~ .. dos . clientes ~ dos 

fornecedores 

3. Estratégia - centrada no cliente individual 

4. Estrutura -:_voltada para e relacionamento em mais de um departatJlento 

5. Pessoal- treínar pessoal em busca de maior vínculo com o cJiente 

6. Tecnofogfà - comunicação mteme e externa, iirforinática e conteúdo 

T. C-onhecitnento e percepçãô - lnfõrmações sobre o ·cliente desenvo!vidos 

pelo acesso à tecnqlogia 

~ Processos - concentra-tos nos clientes fituais 

Cada · um desses- ·componentes- definem--o -que ·realmente · o marketitw de 

relacionamento · p1 opõe-para- o-· cliente e--to:rrnr-se -um· desafio ·e uma ·meta ·para · o · g~rente 
1 

de- relacionamento--de-a- empresa- administrar-todos· ·os· valores ·e heneficios · geradqs por 

meio--tiesse--relaeWnatpento. 

Enfl:Hl; a--Feeempensa-p-ara--um-a--empresa-mn -a-wn é ·imensuráveL ·Ela · nã~ é só 

Gapaz oo g€faF ní-v0is-- de -- lealdade--do- Gliente --Gomo ·-pode-tomar-se--invulnerável à 
! 

oonrorrência.- de- outras- empresas, até. mesmo --daquelas que oferecem os -m~smos 

produtos .eo.mesm0--nívelde-~ação. 

FIGURA" r~ CONCORRÊNCDt-ORIENTADA ·pARA o ·cLIENTE 

NECESSIDAJ?ES 
S--ATISFEI-'F~ 

CLIE~ES 
ATINGIDOS 
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2.1.1 MANTER CLIENTES X LUCRATIVIDADE 

As empresas têm que estar voltadas para o cliente e, sobretudo, na manutenção 

dos bons clientes. Muitas delas não conseguem identificar aqueles que lhe geram 

maior lucratividade e com isso, perdem a oportunidade de geração de lucros a longo 

prazo. Manter um cliente é muito mais lucrativo e seguro para a organização do que ir 

em busca de um novo cliente, que devido à concorrência, está mais disperso e 

influenciável. 

Para que se obtenha o desenvolvimento e um conjunto de clientes fiéis e leais 

as empresas, há alguns princípios que devem ser colocados em ênfase, como: 

a) Colocar o cliente no centro de seu negócio 

b) Gerenciar a empresa do ponto de vista do cliente 

c) Executar com qualidade 

d) Manter o relacionamento vibrante 

e) Transformar situações difíceis em novas vendas 

f) Converter a satisfação do cliente em lucros 

g) Fazer uma avaliação daquilo que é importante 

E todos esses princípios, se seguidos de forma orientada e praticável, tomam-se 

arma indispensável para o sucesso da organização e a maior lucratividade da mesma 

pela conquista e fidelização de seus clientes. 

Manter os clientes é uma tarefa organizacional e, sobretudo, realizada por ações 

gerenciais, que ao longo do tempo, desenvolvem e aprimoram seus relacionamentos, 

agregando esforços e resultando em lucros mais elevados. Enfun, a preservação dos 

clientes, apresenta-se como meio para que seja alcançada a meta de geração de lucros. 

Para verificar qual o nível de investimento que trará o melhor retomo, deve-se 

realizar refinados testes para determinar no que, em quem e quanto gastar com qual 

produto, com que oferta, a que nível de taxas, e quanto devemos gastar na busca de 

obter a primeira aplicação ou utilização, a sua repetição e para construir um 

relacionamento de longo prazo com a lealdade à marca. 
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É da natureza humana tentar evitar a perda de um cliente, mas isso não deve 

servir de propósito para alguém se iludir otimisticamente estendendo a definição de 

um cliente ativo além de certo número de critérios que atendem este critério. Quanto 

mais tempo um cliente permanecer fiel a uma instituição maior seu valor. Porém, 

fidelidade precisa ser traduzida em níveis crescentes de rentabilidade. O cálculo do 

valor de duração estimula o cálculo do custo para conquistar um cliente. 

Segundo Sviokla e Shapiro,(1994) o estabelecimento de relacionamentos 

duradouros com clientes aumenta a lucratividade da empresa em várias dimensões. Por 

exemplo, estratégias de marketing podem ser criadas visando atrair clientes existentes 

para novas aplicações, melhoramentos, serviços de suporte ou até para novos produtos, 

a um custo mais baixo do que o da busca de novos clientes. 

Em razão de toda a procura pela lucratividade e sucesso organizacional é que o 

desenvolvimento da satisfação do cliente se toma essencial. A maior finalidade é 

atender as expectativas dos consumidores até o ponto que as mesmas se convertam em 

satisfação. 

Fatores como lucratividade, análise organizacional e satisfação do cliente, 

conduzem as empresas rumo à lucratividade mais elevada, satisfação do cliente e uma 

maior vantagem competitiva. 
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FIGURA 2 - ESFORÇOS INTERLIGADOS VISANDO À MANUTENÇÃO DOS 

CLIENTES 

Avalie aquilo que 
é importante 

Converta a satisfação 
do cliente em lucros 

Transforme situações 
Difíceis em novas vendas 

Coloque o cliente 
no centro do seu 
empreendimento 

FONTE: SHAPIRO E SVIOKLA, 1994, INTRODUÇÃO 

Administre a empresa do 
ponto de vista do cliente 

/ __ 

Mantenha o 

Cada um desses focos citados acima se refere ao fato de manter clientes e os 

aspectos interligados a essa ação, iniciando com a orientação voltado ao cliente e a sua 

posição no centro organizacional. 

Segundo Theodore Levitt, o autor afirma que a maior parte do valor num 

relacionamento comercial é criada após a venda ter sido realizada. (Sviokla e Shapiro, 

1994, p. 03). 

E em virtude desse aspecto, que a realização das expectativas do cliente tem 

vital importância na sua satisfação e nos lucros da empresa. 

Levitt argumenta que o investimento no gerenciamento de relacionamentos a 

prazo mais longo será mais lucrativo ao final, especialmente se as empresas forem 

capazes de estabelecer vínculos mais duradouros do que as próprias pessoas que 

desempenham as funções. É a perseverança do esforço pós-venda que extrai o máximo 
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valor do investimento em marketing e venda realizado na fase inicial do 

relacionamento. 

A aproximação da empresa com o cliente identifica muitas vezes um vínculo 

duradouro, permanente. Muitas empresas ainda não têm consciência do que um forte 

relacionamento pode gerar em termos de fidelidade e lucratividade, procurando apenas 

formatar um produto e assim introduzi-lo ao mercado. "Ao contrário, elas deveriam 

estar identificando aqueles clientes que mais tem a oferecer em termos de lealdade 

vitalícia e montando esquemas especiais para ganhar e manter os seus 

negócios".(Peppers and Rogers, 1994, p. 38). 

Isso de deve ao fato de que para uma empresa que não intenciona fazer 

planejamentos e estabelecer estratégias para a manutenção de seus clientes, a sua 

lucratividade é colocada em risco. Muitas destinam suas verbas no processo de 

aquisição de novos clientes que se torna mais oneroso do que se adotasse o processo 

de retenção dos clientes já existentes, ou seja, cinco vezes mais o ônus empregado para 

atrair um novo cliente. Essa já é uma boa razão para a empresa desenvolver uma 

estratégia de fidelização de clientes. Além disso, atender às necessidades dos atuais 

clientes é mais fácil, porque se sabe quem são, onde estão e quais as suas necessidades. 

Com base em estudos recentes da PricewaterhouseCoopers, identificou-se o 

impacto do CRM na lucratividade das empresas e constatou-se um aumento de 10 a 

20% no processo de reconquista dos clientes, de 15 a 20% na fidelização, de 2 a 3 % 

nos processos de cross e up-selling e de 3 a 4% no processo de busca de clientes 

potenciais. 
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2.2 CLIENTES 

A definição da palavra cliente faz com que muitas empresas pensem e repensem 

sobre o seu real significado e a maneira que utilizam para cultiva-los, em vez de atrair 

somente compradores. 

Customer, em inglês significa cliente e provém da palavra custom, que significa 

costume, hábito. Segundo o Oxford English Dictionary, custom é como retribuir com 

algo costumeiro ou habitual e praticar habitualmente. 

Pode-se então ·definir como cliente aquela pessoa que se acostuma a comprar 

em uma determinada empresa e esse costume se cria por meio da compra e da 

interação freqüente durante um período de tempo. O verdadeiro cliente se transforma 

ao longo do tempo. E esse tempo é considerado essencial na formação de clientes fiéis 

à empresa. 

Cada cliente possui atitudes diferenciadas e relacionamentos distintos com a 

empresa. Em razão disso, para se estabelecer um vínculo e identificar um . 

relacionamento a longo prazo com a empresa, é preciso identificar os tipos de clientes 

existentes e quais são verdadeiramente importantes para a organização. 

No marketing um a um, com o auxílio da tecnologia da informação, os clientes 

são identificados por seu valor e uma vez identificados, a empresa procura buscar 

informações, e com os resultados, diferencia-los pelas suas necessidades. 

• CMVs: clientes mais valiosos são aqueles com os maiores LTVs 

(Lifetime Value). O objetivo da organização é reter esses clientes. 

• CSNs: clientes do segundo nível são aqueles que poderiam ser mais 

lucrativos. O objetivo da organização é o desenvolvimento desses 

clientes. 

• BZs : clientes below zero ou abaixo de zero, ou seja, aqueles que não 

geram lucro para a empresa. Seu objetivo é livrar-se deles. 
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2.2.1 ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE CLIENTES 

"O desafio é conquistar clientes fiéis". (Jeffrey Gitomer). Os clientes atuais são 

mais exigentes, inteligentes e conscientes. É o que hoje as empresas enfrentam e no 

futuro enfrentarão com muita intensidade esse novo conceito de relacionamento. 

A busca contínua por parte das organizações é pelo cliente potencial - aqueles 

que possuem um forte interesse potencial pelo produto e são capazes de pagar por ele. 

O que muitas empresas deixam de se concentrar é na retenção dos clientes já 

existentes e utilizam seus recursos para atrair novos clientes, o que nem sempre se 

converte em resultados positivos, gerando frustração e perdas fmanceiras. 

Segundo Peppers and Rogers, (1997) há quatro diferentes estratégias para 

melhorar o índice de retenção de clientes: 

• Reconhecimento do cliente 

• Compra da lealdade 

• Qualidade do produto e satisfação do cliente 

• Customização e colaboração 

Segundo um executivo da Lexus, "nossa empresa tem como alvo ir além de 

satisfazer o cliente. Nossa meta é encantar o cliente". (Kotler, 2000, p. 70). 

Manter o cliente na organização significa satisfaze-lo e um cliente satisfeito 

permanece fiel à empresa, adquire mais produtos, transmite opiniões positivas em 

relação à empresa, não se importa com a concorrência, dá sugestões e o seu custo e 

menor do que o custo real de um novo cliente. 

O processo de desenvolvimento de clientes defme os vários estágios de 

desenvolvimento da fidelidade cliente/empresa, que podem ser classificados com base 

em Ian Gordon (2000) da seguinte forma: 

1) Prospects ( clientes potenciais) 

2) Experimentadores 

3) Compradores 

4) Clientes eventuais 
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5) Clientes regulares 

6) Defensores 

A identificação de cada um desses clientes se dá por um processo inicial de 

reconhecimento que vai desde a identificação do cliente como uma pessoa de interesse 

para a empresa, passando para fase de experimentação e exploração do negócio, e com 

base em .resultado satisfatório, o cliente toma-se um comprador, porém não freqüente, 

podendo passar a ser um cliente eventual à medida que a empresa satisfaz suas 

necessidades, regulares quando a confiança já está estabelecida e finalmente 

defensores quando se cria um comprometimento inabalável do cliente com a empresa. 
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1) Marketing básico ( vende-se o produto) 

2) Marketing reativo (o cliente telefona em caso de dúvidas) 

3) Marketing responsável (o vendedor telefona para o cliente e pede sugestões) 

4) Marketing pró-ativo ( empresa se comunica com o cliente de tempos em 

tempos) 

5) Marketing de parceria ( empresa trabalha continuamente com o cliente) 

2.3 SATISFAÇÃO 

Satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento resultante da 

comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação às 

expectativas do comprador. (Kotler, 2000, p. 58). Isso quer dizer que se o 

desempenho não atingir as expectativas do cliente não haverá satisfação. 

O que se objetiva é a alta satisfação e não a simples satisfação do cliente em 

relação ao produto, ao serviço ou ao atendimento prestado. Apenas um alto nível de 

satisfação ou encantamento pode levar o cliente a um maior vínculo com a empresa e 

sua conseqüente fidelidade. 

Para manter um relacionamento duradouro com o cliente, a empresa tem que ter 

um produto de qualidade, um serviço de alta qualidade e a capacidade de satisfazer 

plenamente o cliente. É o que a Nissan procurou fazer implantando um programa 

abrangente de marketing de relacionamento. Só assim, controlando seus clientes 

individuais poderia implantar um programa de satisfação, porque todo cliente 

experimenta a qualidade do produto, e a satisfação, de forma individual. 

Um programa de satisfação de clientes, segundo Vavra (1993, p. 163) enfatiza 

o conhecimento do relacionamento comprador-vendedor, focaliza a perspectiva da 

empresa sobre a satisfação do cliente, não apenas em relação às ofertas dos 

concorrentes e aumenta o conhecimento de como os empregados afetam a satisfação 

dos clientes. 

Muitas empresas utilizam quatro métodos para acompanhar a satisfação de seus 

clientes. O sistema de reclamações e sugestões é um deles, feitas por meio de 
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formulários como em hotéis e restaurantes, ligações gratuitas e por meio de e-mails. 

Outro método é a pesquisa de satisfação de clientes feita por meio de questionários 

aplicados ou por meio de telefonemas. As compras simuladas são outro método no 

qual é feita uma avaliação de todo o processo que envolve a empresa através de 

compradores misteriosos, contratados para observar e apontar falhas existentes e 

finalmente, a análise de clientes perdidos, como última ferramenta de 

acompanhamento de satisfação que visa contatar os clientes perdidos e verificação do 

índice real de perda. 

Muito freqüentemente as empresas pressupõem que os clientes atuais estão 

satisfeitos com seus produtos ou serviços. Elas falham em não se apressar ou mostrar 

interesse em realmente responder a pergunta: "Como estamos fazendo as coisas? 

Pressupor que os clientes estão satisfeitos, que eles descobriram qualidade e valor dos 

produtos de uma empresa é miopia, não miopia em marketing", mas miopia em 

relação ao cliente". (Terry G. Vavra, 1993, p. 41). 

2.4 FIDELIDADE 

Normalmente fidelidade é entendida como um ato de cooperação, 

integração, vínculo e confiança existentes entre pessoas, seja com produtos, empresas 

ou com outras pessoas. 

Richard L. Oliver definiu o conceito de fidelidade como: " um compromisso 

forte em recomprar ou repatrocinar um produto ou serviço preferido consistentemente 

no futuro, apesar das influências circunstanciais e tentativas de marketing, que podem 

acarretar um comportamento de troca. Para construir a fidelização é essencial entender 

as necessidades, desejos e valores, pois constantemente a comunicação deve reforçar a 

percepção sobre o produto ou serviço, com a mensagem certa, na hora certa. 

Fidelização nasce do Marketing de Relacionamento das repetidas do esforço de 

vendas. 

Para Bob Stone , o coração de um programa de fidelização é a persuasão 

customizada ("Customized persuasion"), que parte da premissa que nem todos os 
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clientes são iguais - aproximadamente 80% de todas as compras repetidas de produtos 

e serviços vêm de 20% da base de clientes. (www.bretzke_marketing.com.br, 

13/03/03). 

A fidelidade à uma marca ou a uma empresa está cada vez mais ameaçada. Os 

consumidores estão dispostos a experimentar uma nova marca. Mas muitas empresas 

se perguntam " como então, as empresas podem manter a fidelidade do consumidor? " 

A resposta é : " elas têm que estabelecer relações com seus clientes. As relações são 

estabelecidas através de experiências. As experiências são um meio de comunicação". 

(Regis McKenna, 1993, p. 122). Isso quer dizer que o serviço é a melhor forma de 

comunicação. A partir do momento que o cliente é bem atendido e esse atendimento é 

realizado de forma positiva, com liberdade e confiança, cria-se uma aproximação e um 

vínculo do cliente com a empresa. 

As empresas para alcançar a fidelidade que tanto desejam de seus clientes, 

precisam necessariamente defini-la avaliando como é o seu relacionamento com eles, 

de forma que a fidelidade e a confiança sejam conquistadas de forma gradual. O 

relacionamento amadurece aos poucos. Inicia como um namoro, em que a empresa 

passa a conhecer o cliente e a fidelidade ainda é muito fraca, passando para o noivado, 

onde existe um desejo mútuo e finalmente o casamento, onde as partes, ou seja, o 

cliente e a empresa estão totalmente envolvidos constituindo um relacionamento 

duradouro. A empresa deve ter uma imagem holística do cliente e adquirir todas as 

informações possíveis sobre ele e considera-Ias como bens estratégicos. 

É nesse sentido que a fidelidade se cria e a empresa se beneficia to111ando o 

cliente um defensor da organização. 

Ao contrário da satisfação, considerada uma atitude, a fidelidade é defmida 

como um comportamento de compra. Com base em Jill Griffin (1998, p. 47), o cliente 

fiel é aquele que : 

• Realiza compras regulares e repetidas 

• Compra as diversas linhas de produtos e serviços 

• Recomenda os produtos e os serviços a outras pessoas 

• Mostra-se imune aos apelos da concorrência 
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Já segundo Stan Rapp, (www.bretzke _ marketing.com.br, 13/03/03), as regras 

básicas para a fidelização de clientes consistem em: 

• · Desenvolver um ciclo de comunicação com o cliente 

• Fazer coisas juntos 

• Ouvir cuidadosamente 

• Pesquisar respeitosamente 

• Descobrir a força da propaganda de resposta direta 

• Transformar compradores em adeptos 

A atitude e o acompanhamento são fundamentais para o desenvolvimento de 

clientes fiéis. As empresas adotando a flexibilidade, se adaptando às necessidades dos 

clientes e centrando seus esforços para lhes oferecer o máximo benefício criam um 

sistema de marketing baseado na fidelidade. 

Enfim, a fidelidade se mede a longo prazo e a vantagem competitiva real é o 

conhecimento que a empresa tem de seu cliente e que os concorrentes não têm. 

FIGURA 4 - DA AQUISIÇÃO DE CLIENTES PARA CRM ESTRATÉGICO 
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2.4.1 LEALDADE 

A lealdade se ena por me10 da confiança que um relacionamento pode 

proporcionar. Muitos líderes de empresas acreditam que a lealdade é conquistada 

quando o bem estar de seus clientes está acima de qualquer outro objetivo. 

Ao contrário do que se imagina, a satisfação não substitui a lealdade e, por isso, 

não deve ser levada em conta quando a empresa realmente deseja saber quão fiéis são 

seus clientes. Em razão disso, a lealdade toma-se vital para mensurar a qualidade de 

um relacionamento cliente/empresa. 

Além de boas intenções, as empresas têm que transmitir disciplina, 

envolvimento e responsabilidade para assegurar a confiança e um forte relacionamento 

com seu cliente; somente isso pode transformar um simples relacionamento em uma 

verdadeira parceria. 

As empresas procuram cnar um relacionamento de aprendizado com seu 

cliente, ou seja, fazer o cliente estar seguro de que é mais interessante permanecer com 

aquela empresa que originalmente desenvolveu um relacionamento com ele. Assim, a 

empresa aumenta a retenção de seus clientes ao tomar a lealdade mais conveniente 

para eles. A criação desse relacionamento de aprendizado tem dois requisitos: a 

empresa deve ser uma customizadora de sucesso e o cliente deve despender esforços 

para ensinar à empresa tudo o que estiver a ele relacionado. Isso quer dizer que quando 

a empresa adquire novos conhecimentos de um determinado cliente, ela está 

aprendendo e o cliente ensinando. O que cria a lealdade é a interação dessas duas 

atividades. "O esforço do cliente para ensinar a empresa, quando a recompensa por 

esse esforço é um produto ou um serviço mais satisfatório em termos individuais, é o 

que toma um cliente fiel. O cliente, através de seu próprio esforço, está aumentando o 

valor da empresa para ele. " (Peppers and Rogers, 1997, p. 147). Isso sedimenta a 

lealdade do cliente e, conseqüentemente, melhora sua vida e sua relação com a 

empresa. 

Assim como espera-se a lealdade do cliente com a empresa, o cliente exige a 

reciprocidade. O relacionamento só pode ser cultivado se houver o reconhecimento e 
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envolvimento de ambas as partes. Em razão disso, que as empresas definem e 

identificam seus clientes realmente lucrativos e fiéis. 

Não só a lealdade do cliente é essencial para a organização, como a lealdade 

dos próprios funcionários. É a partir dela que as relações serão formadas e a 

cumplicidade será firmada. Segundo Reichheld (2002, p.113), "são seus 

comportamentos e atitudes - mais ainda que os princípios e ideais de liderança - que 

comunicam os valores da empresa de modo mais direto para clientes, fornecedorés ;;e 

outros. " Devido a isso, que muitos líderes em lealdade se preocupam em contratar 

pessoas que façam parte das organizações e que sejam capazes de potencializar seus 

valores para o cliente. É por meio dessas qualidades e atribuições aos funcionários, 

que a escolha do tipo certo de clientes torna-se essencial, ou seja, escolher o cliente 

certo significa facilitar o atendimento, centralizar todas as atenções nesse cliente, 

maior geração de lucros e a conquista de sua lealdade. 

2.4.2 PROGRAMAS DE FIDELIDADE APLICADOS NAS EMPRESAS 

A fidelidade está mais associada a filosofia de uma empresa do que 

simplesmente dar descontos por meio de um cartão. Entretanto, há aquelas empresas 

que buscam a fidelidade baseadas em estratégias, políticas de bônus para funcionários 

entre outras práticas. Por isso, muitas empresas procuram reestruturar seus negócios, 

incluindo programas de freqüência com a finalidade de tornar a fidelidade do cliente 

uma prioridade, reconhecendo-os e recompensando -os diariamente. 

As empresas devem focar o que realmente o cliente deseja receber em sua 

interação com o vendedor. Cada empresa age de uma maneira diferente e de acordo 

com suas estratégias, mantém um relacionamento seguro com seu cliente. 

É o caso da Amtrak, que para competir com as companhias aéreas, inclui em 

seus serviços diferenciais como um número especial e gratuito para fazer reservas, 

upgrades de passagens para a primeira classe e entradas para salas de primeira classe 

em estações de trem. 
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Já a Hertz, permite que os melhores clientes peguem seus carros alugados e 

saiam da loja no menor tempo possível. 

No ramo hoteleiro, os principais hotéis estão intensificando a divulgação dos 

programas de fidelidade. Com a expansão do setor, isso está se tornando cada vez mais 

freqüente e utilizado visando aumentar o número de associados. A intenção é cativar o 

hóspede, oferecendo-lhe privilégios e promoções decorrentes do acúmulo de diárias. 

Muitos hotéis aliam-se a companhias aéreas e facilitam o check-in e o check-out. 

Segundo Luís Eduardo Calle, diretor regional de vendas do Hilton Hotel São 

Paulo " esses programas são eficientes para enfrentar a concorrência, pois as redes 

internacionais oferecem ao hóspede, onde quer que esteja, o acúmulo de pontos e 

milhas, dando-lhe a possibilidade de usufruir, gratuitamente, de viagens aéreas e 

estadias". (www.revistahotelnews.com.br, 18/02/2003). Outro diferencial de seu 

programa é a isenção da taxa de inscrição para o sócio. A cadeia Marriot tem o seu 

"programa do hóspede", e como o Hilton não cobra taxa de inscrição. O Hotel 

Renaissance pertencente à rede, possui mais de 6 milhões de pessoas associadas ao 

programa. As estadas dão direito a pontos que podem ser revertidos em hospedagem 

grátis ou milhas de 15 companhias aéreas cadastradas. 

A Starwood Hotels, que administra os hotéis Sheraton possui um programa de 

fidelidade diferenciado. O Starwood Preferred Guest, com 550 hotéis participantes em 

mais de 60 países, vincula a estadia a "Starpoints", com validade ilimitada. Os pontos 

adquiridos podem ser trocados por diárias de hospedagem, milhas em empresas aéreas, 

descontos em pacotes de férias e refeições em hotéis. Ao utilizar três estadias, o 

hóspede ganha uma noite gratuita nos finais de semana ou acúmulo de U$ 1 mil em 

despesas. O programa ainda permite a transferência do Starpoints para a escolha de 

melhores acomodações na rede ou de algum pacote de férias. Quanto à milhagem, 

cada dólar gasto equivale a dois pontos e quem tiver 20 mil pontos recebe 5 mil milhas 

de bonificação. 

Portanto, esses programas servem como inspiração para as empresas 

estimularem o retorno do cliente. O objetivo real é identificar os clientes reais 

considerando as necessidades e o valor do cliente em longo prazo, e sobretudo atuar 
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em benefício dele para construir fidelidade através de uma estratégia sólida com foco 

no cliente. 

2.5 CRM- CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - CONCEITO 

Customer Relationship Management é um conceito antigo mas somente agora 

pode-se usa-lo de forma industrializada . Pode-se defini-lo como uma estratégia de 

negócios direcionada à administração e à antecipação das necessidades dos clientes 

atuais e potenciais de uma organização. São processos e técnicas adotados pela 

empresa a fim de se obter um conhecimento mais profundo sobre o comportamento 

dos clientes, procurando otimizar a lucratividade, a receita e a satisfação do cliente por 

meio de todos os canais de interação. 

Com base em DCI, (www.dci.com, 18/02/2003), CRM é uma abordagem que 

oferece integração de diversas áreas de negócios que conheça o consumidor, por meio 

da integração de pessoas, processos e tecnologia, tendo vantagem do impacto 

revolucionário da Internet. CRM cria um relacionamento benéfico com seus 

consumidores. O CRM é importante quando o objetivo de mais barato, mais rápido e 

melhor serviço ao consumidor é considerado, os resultados ultrapassam o desafio que 

é lançado. O CRM foi mais crucial do que hoje é com a especial atenção para o corte 

nos custos, geração de renda e retenção de clientes. 

E por meio da globalização e das mudanças na maneira de realizar negociações, 

que as estratégias de CRM podem disponibilizar de toda a tecnologia existente para 

estabelecer relações individuais com seus clientes por meio dos sistemas de 

televendas, telemarketing, Internet, Web e comércio eletrônico. 

As empresas cada vez mais reconhecem a importância da estratégia de CRM 

para conquistar um diferencial competitivo a longo prazo. Porém, para que não seja 

mais um modismo, é preciso compreender que CRM é uma estratégia que possuí 

raízes no marketing de relacionamento e impacta a gestão da empresa, principalmente 

no que se refere ao relacionamento com os clientes e à infra-estrutura da indústria, que 

passa a ser em tempo real. 
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2.5.1 OS QUATRO TIPOS DE CRM 

O CRM é uma estratégia de gerenciamento de relações que permite focalizar o 

cliente, ou seja, coloca-lo no centro da situação e abordar todos os aspectos e 

processos relacionados a ele desde o seu contato inicial com a empresa. 

Segundo Stanley Brown, (2001, p. 11), os quatro tipos de CRM praticados são: 

1. Reconquistar ou Salvar - processo de convencer um cliente a ficar 

com a organização quando está interrompendo o serviço ou o processo 

de convence-lo a voltar quando o serviço já foi interrompido. 

2. Busca de clientes em potencial - procura de novos clientes por meio 

da segmentação, seletividade e fontes adquiridas. 

3. Fidelidade - os meios para a empresa evitar desistências e firmar a 

fidelidade de seus clientes se dá pela segmentação com base no valor, 

com base nas necessidades do cliente e previsões de desistência. 

4. Cross-selling / Up-selling - indicação de ofertas complementares 

para o cliente , tomando-o mais lucrativo para a empresa. 

2.5.2 VANTAGENS DO CRM 

O CRM envolve todas as áreas e funções de uma organização e tem como 

objetivo principal focalizar, o atendimento no cliente para assim identificar suas 

necessidades e alcançar sua satisfação. E através de um forte relacionamento 

personalizado que a organização estabelecerá um comprometimento e realizará um 

trabalho para manter e tomar os clientes fiéis. 

O CRM, quando adotado pelas organizações, toma-se um diferencial 

competitivo e uma arma poderosa para o sucesso. Em razão disso, é uma estratégia 

vantajosa a sua implementação e prática, pela redução nos custos das propagandas, 

facilidade de abordar clientes, facilidade na identificação de uma campanha eficaz, 

qualidade dos serviços prestados, redução dos gastos com clientes de baixo e alto 
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valor, diminuição do ciclo de desenvolvimento e comercialização de um produto e o 

melhor aproveitamento do contato com o cliente. 

2.5.3 IMPLEMENTAÇÃO DO CRM 

A Implementação do CRM abrange alguns aspectos que juntamente estudados e 

aplicados resultam num melhor gerenciamento de relacionamento e em maior 

segurança nos negócios e transações realizados. 

O início se dá pelas decisões estratégicas referentes à segmentação, preço e os 

canais de oferta ao cliente. Segmentação esta que avalia o valor do cliente para os 

negócios e enfoca as decisões de marketing em suas necessidades. Assim como a 

segmentação, a tecnologia é outro fator essencial ao CRM por ser um processo que 

depende de dados essenciais de seus clientes. A identificação dos processos de CRM 

envolve tanto a ordem como o método das atividades de marketing direto executadas, 

e esses processos, bem conduzidos, levam a decisões sem falhas e a melhorias na 

estrutura organizacional. Esta sendo identificada como o componente mais visado da 

implementação do CRM, compreende adotar medidas corretas orientando os 

departamentos das empresas para o trabalho conjunto e de natureza cooperativa a fim 

de que o relacionamento com seus clientes se tome mais seguro e duradouro. 

2.5 .4 CINCO NOVAS ABORDAGENS PARA O VALOR DO CONSUMIDOR 

Quando se pensa a respeito em focar nos consumidores mais valiosos, o 

consumidor tem que ser avaliado com base em : 

• No valor total do seu relacionamento com a empresa 

• No valor potencial de seu relacionamento 

• Na lucratividade de seu relacionamento 

• Na percepção que o consumidor tem da empresa 

• Na influência que o consumidor exerce sobre outros consumidores 
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2.5.5 TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 

Com a evolução tecnológica e o aumento da concorrência muitas empresas 

modificaram suas estratégias organizacionais e voltaram-se para o cliente, enfocando 

os produtos e serviços em suas necessidades reais com a única finalidade de lhe 

satisfazer e construir com ele uma relação duradoura. A concorrência orientada para o 

cliente é aquilo que pode se chamar de marketing um a um, uma forma de marketing 

que, poucos anos atrás, era proibitivamente cara e portanto inviável para as empresas 

tradicionais. Hoje, em face da entrada na era interativa e dos produtos controlados por 

microchips, essa forma de marketing um a um passou a ser um pré-requisito para o 

sucesso competitivo. 

Com todo esse progresso incorporado num ambiente globalizado, a tecnologia 

desenvolveu adaptabilidade, programabilidade e customização, a fim de proporcionar 

aos executivos de marketing novas formas e oportunidades de mercado. 

A tecnologia se complementa ao marketing criando um ciclo que integra o 

cliente à empresa, permitindo o processo de customização por meio de diálogos e 

serviços prestados. 

A tecnologia bem utilizada ajuda a empresa aprofundar seus relacionamentos 

oferecendo recursos de computação e comunicação que fucilitam a interação e criam 

valor para o cliente. Ou seja, com as novas tecnologias a comunicação com o cliente se 

toma muito mais rápida e as informações mais precisas dando mais credibilidade no 

serviço e no relacionamento que a empresa se propõe a ter com o seu cliente. 

Para Peppers and Rogers (1997), há três importantes capacidades oferecidas 

pela tecnologia da informação no auxílio do marketing um a um, como o 

acompanhamento do cliente por meio de um banco de dados onde a empresa 

acompanha a trajetória do seus clientes, examinando seu histórico e capaz de realizar 

esse tipo de atividade com milhares de clientes simultaneamente, porém um cliente de 

cada vez; o diálogo interativo, onde os clientes podem conversar com a empresa e a 

customização em massa, que apoiada pela tecnologia, produz produtos e serviços 

individualizados. 
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A tecnologia deve abranger os seguintes elementos: 

• Regras de negócios: São necessárias para garantir que qualquer transação 

com o cliente seja processada de maneira eficiente. 

• Data warehousing: é o armazenamento de um conjunto de dados dos 

clientes ampliando o potencial de receita da empresa e o atendimento ao 

cliente, podendo ser utilizado para segmentar e lançar uma campanha de 

marketing direcionada para clientes específicos. 

• Web: na perspectiva do CRM, o uso mais importante da Web é o auto

atendimento, em que os clientes possam fazer consultas sobre suas 

contas a qualquer momento e de qualquer lugar, podendo também emitir 

faturamento e pagamento eletrônicos. 

• IVR: Interactive Voice Response (resposta interativa de voz) por meio de 

consultas de auto-atendimento por telefone. 

• Geração de Relatórios: Relatórios de clientes e relatórios internos 

• Tecnologia de central de atendimento: tecnologia de central de 

atendimento (call center) com PBX ou VoIP (Voicer over Internet 

Protocol) intergrada com roteamento inteligente de chamadas é essencial 

para a interação com profissionais de atendimento ao cliente em 

operação. 

• Estrutura de integração: permite que todos os aplicativos e bancos de 

dados que tenham informações sobre clientes sejam integrados. 

Em outra análise, Brown define três tecnologias como estrutura para o 

aperfeiçoamento do processo e automação, que são a web, o data warehouse já 

definidos anteriormente e o workflow, ou seja, o gerenciamento do fluxo de trabalho. 

Esse sistema de fluxo de trabalho automatiza os procedimentos pelos quais os 

documentos, as informações e as tarefas são distribuídas dentro da empresa, definindo 

uma seqüência de atividades, além de direcionar as comunicações para os clientes por 

meio de e-mails, vídeos, mensagens de voz entre outros meios com informações sobre 

os mesmos. 
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Portanto, não basta apenas fazer o uso exagerado de tecnologia apenas pela 

tecnologia. O segredo para um resultado positivo de aplicação de CRM numa empresa 

é a combinação apropriada de tecnologia e de pessoas, oferecendo soluções inovadoras 

e estratégias que se tomem um diferencial competitivo. 

2.5.6 IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA DE CRM 

Técnicas, tecnologias e processos são agora implantados para materializar a 

estratégia de CRM, incluindo telemarketing receptivo e ativo, informatização da força 

de venda, ponto de venda, canais virtuais e muito mais. Essa implantação deve 

obedecer a um ritmo que não interrompa a revisão dos processos operacionais ou 

cause descrédito na estratégia proposta. Independente do tipo de técnica ou tecnologia 

selecionada, é preciso que a empresa assegure que cada atividade relacionada com o 

contato com o cliente seja avaliada nas diversas pontas do atendimento e que haja a 

retroalimentação do database marketing e acompanhamento, até o final do ciclo de 

relacionamento. Como se pode verificar, Customer Relationship Management (CRM) 

é um dos métodos mais sofisticados e eficientes que transformam a maneira como as 

empresas podem aumentar a rentabilidade dos clientes atuais. Além disso, o uso da 

Internet como canal de relacionamento e de vendas, é amplamente facilitado e 

viabilizado por este novo método, que ainda é praticado por poucas empresas, porém 

cujos resultados são largamente compensadores em clientes mais leais, maior 

satisfação com a marca, e um nível de proximidade nunca antes experimentado. Além 

de estar preparado para atender no primeiro toque, é preciso responder o e-mail ou o 

fax assim que chega a empresa, e incorporar todos os dados de contato no Database 

Marketing para gerar uma comunicação continuada e com pertinência por qualquer 

meio (telefone, mala direta, e-mail e pessoal). Além disso, a captura centralizada 

desses dados, transmitida para o banco de dados de marketing permite conhecer o 

perfil do cliente, detectar as ameaças e oportunidades sinalizadas através de uma 

reclamação (ameaça), de um pedido de mais informações (oportunidade), de um 

pedido acompanhado de uma referência ao preço diferenciado do concorrente 

(ameaça), de uma insinuação que o concorrente está prestando mais serviços (ameaça), 
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ou de que a empresa está ampliando a sua produção (oportunidade). As empresas, 

integrando o Marketing e a tecnologia da informação no esforço para manterem a sua 

posição competitiva, estão concentrado-se em oferecer cada vez mais serviços aos seus 

clientes, pois entendem de que a lealdade dos clientes diminui a sua dependência da 

inovação de produtos e serviços, e as toma menos suscetível a guerra de preços. 

2.5.7 AS TENDÊNCIAS E PREVISÕES NO MUNDO CRM 

Segundo o Gartner Group (2002): 

A América Latina representa somente 3% da receita global de licenças de software de CRM. O 
Brasil está bem posicionado, é o maior mercado de CRM da região, seguido por Argentina e 
México. Sabe-se que entre as empresas européias, o board e o CEO são os que tomam a 
iniciativa de implementação de CRM em 32% dos casos. Marketing (17%), customer service 
(10%), vendas (14%) vêm antes de TI, com apenas 8% das iniciativas. O mercado de software 
de CRM deve crescer de 3,6 bilhões de dólares em 2001 para 5,4 bilhões de dólares em 2005, 
demonstrando um crescimento anual de 6%. 

2.6 DATABASE MARKETING - DBM 

Uma das principais maneiras de uma organização reproduzir a qualidade de 

relacionamento que possui com seus clientes, é a formação e utilização de um banco 

de dados consistente. Segundo Kotler (2000, p. 670), "um banco de dados é um 

conjunto organizado de dados abrangentes sobre os clientes existentes ou potenciais 

que seja atual, acessível e prático para atividades de marketing como a geração de 

indicações, a qualificação das indicações, a venda de um produto ou serviço ou a 

manutenção de relacionamentos com o cliente." 

Para John Travis, "O Database Marketing é na verdade, um marketing 

individual por meio do qual nos deparamos com as necessidades e desejos de 

consumidores individuais, e, então, tentamos lançar produtos e serviços que 

provavelmente satisfaçam aquelas necessidades e desejos de uma maneira individual." 

(Hughes, 1998, p. 3) 

O propósito do DBM é constituir um armazém de conhecimento sobre o que as 

empresas têm de mais importante e de valor: os seus clientes. Tomou-se tão essencial 
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para as empresas que muitas vezes é utilizado para definir o conceito de marketing 

direto. 

O DBM não é somente um banco de dados,mas sim, um processo de construir e 

manter um banco de dados, utilizando as informações adquiridas e disponíveis para 

realizar contatos e transações. Um excelente banco de dados dos clientes é considerado 

uma arma poderosa nas mãos das empresas lhes dando uma enorme vantagem 

competitiva. 

Ainda há aquelas empresas que confundem listas de mala direta dos clientes 

como um banco de dados. Isso passar a se tomar um fracasso para elas, demonstrando 

que ainda falta muita informação para otimizar a sua utilização. 

Um banco de dados possibilita à empresa segmentar os nomes, abordar cada 

pessoa e destacar a sua situação individual. Tudo o que a empresa fizer será com a 

finalidade de desenvolver clientes fiéis, seja por carta, oferta, pesquisa ,telemarketing 

ou qualquer outro meio informativo. 

Os bancos de dados têm dado suporte para muitas empresas em relação à suas 

vendas e geração de lucros, já que as infmmações obtidas possibilitam um maior 

relacionamento do cliente com a empresa e o desenvolvimento da sua fidelidade. 

O valor estratégico de uma informação está em considerá-la como componente 

da vantagem competitiva. Essa importância estratégica da informação reside no fato 

que: 

1. Habilita a instituição a criar valor extra para os clientes. 

2. Possibilita a diferenciação do produto ou serviço no mercado. 

A sua implementação objetiva proteger o investimento realizado na 

organização, sintetizar as informações obtidas, favorecer o crescimento da empresa e 

fidelizar clientes. 

A promessa de um banco de dados de clientes é muito grande. Os concorrentes 

podem aumentar os gastos em propaganda, melhorar as taxas e aumentar o número de 

agências, mas, se uma instituição implantou forte relacionamento com seus clientes 
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atuais baseada em banco de dados, é improvável que ela seja imediatamente 

vulnerável. "Reputação é um ativo que o concorrente não pode minar ou destruir". 

Stan Rapp, profissional de marketing direto e autor, afirma que: "Diálogo e 

informação será a nova ordem. Isso representa o início de uma reviravolta maior em 

Marketing. O computador modificou a produção. O computador mudou nossa forma 

de trabalhar no escritório. Agora, o computador está mudando o Marketing". 

(www.bretzke_marketing.com.br, 13/03/03 - A Importância e Aplicações do Database 

Marketing Integrado nas Instituições Financeiras) 

2.6.1 PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM DATABASE MARKETING 

O DBM possm suas definições básicas e que sevem de base para sua 

compreensão e utilização: 

• Campo: um item de dado; 

• Registro: junção de campos de dados; 

• Arquivo: agrupamentos de registros; 

• Banco de dados: coleções de arquivos organizados. 

2.6.2 UTILIZAÇÕES DO DBM 

O Database marketing compreende a coleta, o armazenamento e a utilização das 

informações dos clientes e tem por finalidade segmenta-los de acordo com o seu perfil 

e necessidades, aumentando a aproximação entre empresa/cliente, desenvolvendo um 

relacionamento fiel. 

O banco de dados de clientes tem várias utilizações e pode ser necessário para : 

• Segmentar a base de clientes pela freqüência de compras, volume e 

ocasiões de uso. 

• Preparar programas de marketing sob medida para personalizar o 

atendimento 
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• Gerar um arquivo de tipos de clientes para auxiliar no desenvolvimento 

de novos produtos 

• Enriquecer o banco de dados com novas informações 

• Apoiar as operações de serviço ao cliente 

• Identificar outros compradores baseados em seu perfil de similaridade 

com os clientes atuais 

O processo de criação de um banco de dados combina um conjunto de dados em 

registros de marketing utilizáveis. Segundo Kotler (2000, p. 672), as empresas 

procuram usar seu banco de dados em quatro situações: 

• Para identificar clientes potenciais 

• Para decidir que clientes devem receber uma oferta em particular 

• Para aprofundar a fidelidade do cliente 

• Para reativar compras de clientes 

2.6.3 INFORMAÇÕES IMPLANTADAS NUM DBM 

As informações contidas num Database Marketing são relativas às necessidades 

específicas do cliente. Há, porém, três elementos essenciais de um banco de dados que 

devem ser primeiramente analisados e depois segmentados, como: 

• Recenticidade: quando foi a última compra do cliente? 

• Freqüência: Qual a freqüência de compra do cliente? 

• Valor Monetário: Quanto dinheiro foi gasto num tempo específico? 

No marketing empresarial, as informações adquiridas dos clientes inclui os 

produtos e serviços comprados por ele; volume, preço e lucro; idade, data de 

aniversário, hobby e comida favorita; fornecedores concorrentes e práticas de compras 

relevantes. Já no marketing de consumo, as informações contém dados demográficos 

(idade, sexo, religião, raça, nacionalidade, nível de instrução, renda, membros da 

familia, datas de aniversário), psicossociais (atividades, interesses e opiniões), 

compras passadas entre outros. 
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Como os custos para a formulação e utilização de um banco de dados está se 

tomando cada vez menos oneroso, as empresas estão mais ambiciosas em relação às 

informações que desejam obter de seus clientes. Com isso, uma lista de informações 

que as empresas tanto desejam contém informações primárias, como nome, endereço, 

cidade, telefone, histórico de compras, informações secundárias, que incluem data, 

valores e volume médio das compras e informações mais detalhadas como hábitos de 

mídia, atividades de lazer, situações de crédito, status, entre outros. 

Com base em Stone and Shaw (1993, p. 118), os tipos de informação no banco 

de dados podem incluir: 

• Cliente ou cliente potencial 

• Transação 

• Promocional 

• Produto 

• Geodemografia 

2.6.4 FONTES DE DADOS 

As empresas organizam seus bancos de dados de modo que possam utiliza-los 

de forma adequada para atender às necessidades de seus clientes. Possuem uma 

variedade de informações que podem ser adquiridas externa ou internamente. Esta 

última fonte, muitas vezes exclusiva, é considerada muito valiosa. 

As informações externas incluem dados de recenseamento e outros tipos que 

permitem classificação. 

Já os dados internos compreendem: 

• Arquivos de clientes 

• Cadastros de pedidos 

• Relatórios de serviços, queixas 

• Cadastros de devolução de mercadorias 

• Cadastros de força de vendas 

• Formulários de aplicação 
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• Pesquisa de mercado 

• Consultas 

• Cartões de garantia 

2.6.5 ESTRATÉGIAS DE CONTATO 

A estratégia de contato está relacionada com as ações dirigidas no tratamento 

aos clientes, começando pelo contato inicial chegando até ao diálogo, fase em que o 

cliente atende ou não ao objetivo da empresa. 

O contato direto com clientes é uma das melhores manerras de construir 

relacionamentos duradouros com eles. 

O diálogo com clientes pode proporcionar o seguinte: 

• Dizer-lhe se você está fazendo algo errado e como corrigir o erro. 

• Dá-lhe idéias para novos produtos e maneiras de apresentar os produtos atuais. 

• Toma o cliente potencial (prospect) mais interessado e menos aborrecido ou 

frustrado. 

• Faz o cliente sentir-se mais leal e compromissado em fazer negócios com você. 

• F omece um importante apoio para sua propaganda. 

• Acrescenta valor para seu produto ou serviço. 

A estratégia de contato é um elemento importante de marketing com banco de 

dados. À medida que se tem um maior conhecimento sobre os clientes, as empresas 

definem quais estratégias são mais efetivas para satisfazer suas necessidades. 

Os meios de comunicação a seguir podem ser usados na estratégia de contato 

com os clientes: 

• Telemarketing 

• Mala-direta 

• Catálogos e folhetos 

• Eletrônica (internet, fax, telemensagens ... ) 

• Imprensa, TV e rádio 
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• Exposições 

• Promoção de vendas 

• Força de vendas 

• Showroom 

• Seminários 

FIGURA 5 - A FUNÇÃO DO BANCO DE DADOS NA ESTRATÉGIA DE 

CONTATO 
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2.7 CRM E DATABASE MARKETING 

O marketing atual e moderno está direcionado para o cliente e para um 

relacionamento em que se constitua a fidelidade e uma experiência duradoura. 

No marketing todas as informações adquiridas dos clientes devem ser muito 

bem estruturadas e organizadas para que as empresas possam realizar um bom 

atendimento e satisfazer todas as suas necessidades. O objetivo real das empresas é 

otimizar essas informações e direcionar produtos e serviços que se ajustem ao cliente, 

investindo na sua preferência e na sua conseqüente fidelidade. 

O CRM auxilia no relacionamento forte e duradouro entre a empresa e o cliente 

e possibilita o aumento da rentabilidade da empresa por meio dessa relação. O CRM 

eletrônico apoiado e sustentado pelos diversos recursos tecnológicos, como a Internet 

viabiliza a prática de um relacionamento mais próximo e compensador tanto para a 

empresa, pela facilidade, como para o cliente, pela agilidade e satisfação. 

Esse gerenciamento de relacionamento, ou seja, Customer Relationship 

Management, associa o marketing à tecnologia de informação. Esses dois recursos 

integrados visam ao maior conhecimento e reconhecimento do cliente, voltando toda a 

atenção ao cliente e não ao produto como era feito a alguns anos. Os clientes são vistos 

como indivíduos que possuem suas necessidades e desejos. 

O DataBase Marketing vem orientando e auxiliando esse relacionamento 

empresa/cliente por meio das informações adquiridas e de toda tecnologia que o 

envolve. Em virtude da queda nos custos de armazenagem de dados, as empresas 

passaram a utilizar os bancos de dados como apoio no seu relacionamento com os 

clientes, transformando esses dados em informações muito valiosas. Com elas as 

empresas podem desenvolver novos produtos, novos serviços e novas estratégias. 

Os bancos de dados dos clientes são um meio de aprimorar e intensificar o seu 

relacionamento com a empresa, já que com todas as informações organizadas e 

estruturadas, os esforços de marketing tornam-se mais eficientes e eficazes. 

O banco de dados de clientes ajuda a implementar o Marketing de 

Relacionamento de diversas maneiras: 
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• Os esforços de marketing tornam-se tanto mais eficientes como 

eficazes, porque a instituição financeira está hábil para identificar seus clientes 

mais importantes e daí, apresentar a eles a oferta, produto ou serviço adequado 

no tempo correto. 

• A tecnologia de computador está equipada para administrar a vasta 

quantidade de dados que a instituição necessita para interagir com seus clientes 

de maneira verdadeiramente personalizada e rentável. 

• Um "diálogo" verdadeiro pode ser mantido com clientes ao descobrir 

interações contínuas, identificando mudanças no comportamento de compra, 

perfil de investimento e propensão a inadimplência e permitindo à instituição 

antecipar risco e oportunidades futuras. 

• O desenvolvimento de novos produtos é facilitado ao se conhecer o 

perfil da sua base de clientes atuais e futuros, como ele satisfaz o cliente e 

quais as mudanças poderiam resultar em maior aceitação do serviço ou 

produto. 

O relacionamento com o cliente, seja por meio de um diálogo ou outro meio 

viável, favorece à empresa a identificação das mudanças oconidas no comportamento 

do consumidor, o que faz com que as informações obtidas sirvam de proteção e 

antecipação de riscos que possam surgir. 

Além de todas as várias utilizações do DBM, uma das principais é avaliar a 

lucratividade e a fidelidade do cliente, ou seja, quanto o cliente vale para a empresa. 

Uma vez identificado o cliente fiel e rental para a organização, a empresa passa a 

detenninar os segmentos que o DBM deve se projetar. Essa segmentação seleciona os 

nichos de mercado mais rentáveis e direciona a empresa a atuar e liderar nesse 

segmento, focando todos os seus esforços para atender às necessidades reais de seus 

clientes. 

Portanto, Customer Relationship Management ou Gerenciamento do 

Relacionamento, como o próprio nome indica é a integração entre o Marketing e a 

tecnologia da Informação para prover a empresa de meios mais eficazes e integrados 
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para atender, reconhecer e cuidar do cliente, em tempo real e transformar estes dados 

em informações que disseminadas pela organização permitem que o cliente seja 

"conhecido" e cuidado por todos.Essa integração singular pressupõe que a empresa 

esteja disposta a manter um relacionamento suportado por processos operacionais mais 

ágeis e selecione a tecnologia adequada, e isto requer metodologia, expertise e 

experiência comprovada neste tipo de solução. É uma grande virada no conceito de 

atendimento ao cliente, que extrapola a prática existente em qualidade, e possibilidade 

de aumentar a fidelidade do cliente e conseqüentemente a rentabilidade. 

Adotar o quanto antes o método do CRM (Customer Relationship Management) 

é uma questão de manter a competitividade, pois os clientes foco da atenção de tantas 

empresas aumentam, dia a dia as suas expectativas e não se contentam simplesmente 

com um acesso rápido e fácil, a qualquer hora às centrais de atendimento. Também 

não aceitam mais o atendimento cordial e gentil sem nenhum poder de decisão. Os 

clientes desejam lidar com quem pode resolver problemas e oferecer soluções 

melhores e mais criativas 

Por isso, é preciso ir além da implantação da tecnologia. É preciso dotar a 

empresa de estratégia, processo e tecnologia para que esteja preparada para prestar o 

atendimento e reconhecimento que o cliente deseja e espera com a finalidade de 

auxiliar o crescimento e manutenção desse forte relacionamento que se transformará 

em receitas e lucros crescentes. 

2.8 O MERCADO HOTELEIRO NO BRASIL 

O mercado nacional de hotelaria e turismo, responsável por 3,5% do PIB, com 

faturamento anual de R$ 53 bilhões e potencial para R$ 221 bilhões nos próximos dez 

anos, de fato começa a registrar um boom de investimentos das principais redes do 

setor. Acredita-se que nos próximos três anos, chegarão ao país investimentos da 

ordem de US$ 6 bilhões, conforme anunciado pelo EMBRA TUR. Todos os indícios 

levam crer que há atualmente 300 hotéis em construção no país, confirmados estes 

dados ter-se-ão então 144 mil empregos diretos e indiretos. 
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Até 2004, o número de apartamentos e suítes deve chegar a 310 mil. Trata-se de 

um aumento de 142% em relação a 1992, quando o total de unidades era de 140 mil. O 

aumento da oferta acirrou a concorrência entre as empresas e desencadeou uma série 

de investimentos em reforma e modernização dos hotéis já em funcionamento. 

Entre 1995 e 1999, o país saltou da 43 ºpara 25 ºposição no ranking mundial, 

e de acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT), foi classificado como o 

país que mais se desenvolveu no setor. Neste cenário de acelerado crescimento , 

grande parte das aplicações feitas no segmento hoteleiro vem sendo direcionadas ao 

turismo de negócios, estimando-se que 5% a 7% são de marcas inte1nacionais , que 

aliás são as que mais investem na ampliação do mercado. A concorrência, sem dúvida 

é benéfica, mas os empresários e investidores nacionais precisam utilizar isso como 

incentivo para que também invistam em modernização , caso contrário os 

estabelecimentos se tomarão obsoletos diante das exigências e necessidades do 

mercado. 

O ano de 2002 foi muito competitivo e de concorrência acirrada para o mercado 

hoteleiro no Brasil. O impacto de 11 de setembro afetou o setor mas a hotelaria 

brasileira está otimista para 2003. 

Hoje, portanto, o Brasil está diante de um novo mercado, que nos leva a refletir 

cada vez mais sobre as exigências do hóspede do terceiro milênio. Exageros a parte, 

não pode-se abrir mão da tecnologia e modernização. Hoje em dia, o turista já não 

pergunta sobre os equipamentos disponibilizados pelo hotel em que vai se hospedar, 

pois ele sabe e espera encontrar tudo o que a tecnologia permite. 

2.8.1 OCRMEAHOTELARIA 

O CRM é um modelo de negócios centrado no cliente. Sua idéia principal é 

estabelecer um relacionamento com os clientes de forma individual e usar as 

informações que adquirirá para tratar clientes diferentes de formas diferentes. 



40 

A interação entre a empresa e o cliente toma-se benéfico uma vez que os 

clientes fornecem informações em retribuição aos serviços personalizados que 

atendem às suas necessidades individuais. 

O mundo dos negócios está em evidência e quem ainda não abraçou sua fatia de 

mercado tem que rapidamente familiarizar-se com as novas tecnologias sob o risco de 

perder a competitividade, perder clientes e mercado, ou seja, perder dinheiro. Os 

concorrentes estão cada vez mais agressivos, atacando de todas as formas para 

satisfazer e proporcionar a maior comodidade à todos os seus clientes. 

Os clientes estão cada vez mais exigentes em virtude da tecnologia que 

favoreceu o questionamento, a comparação instantânea de preços e de qualidade de 

atendimento, rapidez, entre outros fatores. 

A hotelaria não escapa de toda essa tecnologia nem tão pouco de toda essa 

gama de fatores que levaram à modernização e à preocupação com o marketing de 

relacionamento. 

Os programas específicos como o CRM tem se popularizado cada vez mais 

entre os empresários da hotelaria e isso só tem a favorecer a proximidade entre a 

empresa e o cliente, além de aprimorar todos os serviços e produtos direcionados a ele. 

Muitas hotéis e agências de turismo ainda não se atualizaram e continuam 

trabalhando da mesma forma. Ainda não se adaptaram ao cliente e não se 

conscientizaram que o cliente é a sua razão de existir. 

Assim como o CRM é importante para toda e qualquer empresa, é também 

essencial para a Hotelaria, que oferece serviços e lida com todos os tipos de 

necessidades e desejos de seus clientes. 

Segundo Arturo Ayllón, gerente geral do Hotel Sheraton Four Points Curitiba, 

"Os hotéis que estão construindo seu futuro hoje, o estão fazendo construindo 

relacionamento (mais que lealdade) com os clientes, e para isso, precisamos descobrir 

como fazer sua experiência mais prazerosa. Por último, o sucesso dos hotéis dependerá 

fundamentalmente da seleção, contratação, e retenção de talentos." (www.ric.com, 

12/03/03) 
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Enfim, o CRM surgiu com uma nova tecnologia e ferramentas específicas que 

vão contribuir para as empresas conhecerem cada vez mais seus clientes e não trata-los 

apenas como um número estatístico e sim fazer com que sejam lembrados e atendidos 

de forma especial e personalizada. 

2.8.2 FIDELIZAÇÃO NOS HOTÉIS 

A hotelaria nacional e internacional se encontra num caminho em que a 

concorrência é acirrada e a competitividade cada vez mais enfocada na qualidade de 

produtos e serviços . Com base nisso, os relacionamentos tanto interno como externo 

tornaram-se a chave e o instrumento mais importantes para transmitir confiança e 

garantir a manutenção e a fidelidade de seus hóspedes. 

As tentativas de gerar um relacionamento mais próximo e duradouro com o 

cliente vem fazendo com que muitos hotéis adotem estratégias e ofereçam serviços 

diferenciados que possam aumentar a satisfação do hóspede e com isso conquistar sua 

lealdade. A Internet é uma dessas estratégias que faz parte do plano de capturar dados 

de clientes, a fim de conhece-los melhor reconhecendo suas reais necessidades na 

tentativa de obter sua fidelidade. 

A preparação e o talento dos funcionários dos hotéis é o fator que se destaca no 

relacionamento cliente/empresa, em virtude da dedicação e atenção que o funcionário 

dá ao hóspede. Com apenas um sorriso, um bom dia, o cliente se sente importante e 

percebe que a sua presença é algo muito mais valioso do que simplesmente um check 

out. 

Muitos hotéis estão implementando programas de fidelidade a fim de 

conquistar seus hóspedes e mantê-los por mais tempo como clientes. Oferecem 

inúmeros benefícios e vantagens que podem assegurar a sua lealdade. 
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PARTE 3 - ESTUDO DE CASO 

Com base no detalhamento do objetivo principal, será apresentado o objetivo 

€specífico do trabalho. Será abordado o estudo sobre o programa de fidelidade da rede 

de hotéis Accor e a relação com o marketing de relacionamento. 

3.1 REDE ACCOR E SEU PROGRAMA DE FIDELIDADE 

- .~ 

_; ·-
74-L~cou 

As atividades da Accor no Brasil tiveram início em março de 1976, logo após 

seu fundador e presidente, Finnin António, desembarcar no país como representante 

do Grupo francês Accor para lançar o Ticket Restaurante, que hoje participa do 

cotidiano de mais de 10 milhões de pessoas, em 26 países. 

Com o nome Ticket Serviços, o Grupo lançou, em maio de 1976, o Ticket 

Restaurante. Já em 1977, foi criada a GR-Restaurantes de Coletividade. No mesmo 

ano a Hotelaria Accor Brasil se instala no país, com a inauguração do hotel N ovotel 

Morumbi, em São Paulo. 

A rede opera seis bandeiras no mercado interno, como Sofitel, N ovotel, 

Mercure, Íbis, Parthenon e Formule 1. Em 26 anos de Brasil criou 26 700 empregos 

diretos e conta com a confiança de 60 000 empresas clientes e 5 milhões de usuários. 

Seus investimentos estão se expandindo no país e somarão R$ 800 milhões até 2004 na 

aplicação de 70 empreendimentos que farão com que a rede se consolide como a líder 

hoteleira no mercado nacional. 

O. grupo hoje é a maior rede em número de unidades no Brasil com 114 

unidades entre hotéis e flats com as seis bandeiras que opera somando mais de 14 683 

apartamentos. Sua expectativa é alcançar a quantia de mais de 27 mil quartos de hotel 

e flats em dois anos e a 200 hotéis até 2005 estando presente em 62 cidades brasileiras. 
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Com um volume de negócios de R$ 5,9 bilhões em 2.002, o Grupo é localmente 

associado à grandes corporações mundiais: Accor, Brascan, Espírito Santo, Compass, 

Top Atlântico e Vivendi Environnement. Com 26 marcas líderes, a Accor oferece 

soluções inovadoras com o finne propósito de somar esforços e multiplicar qualidade 

em todos os seus segmentos de atividade. 

3.1.1 MARCAS ACCOR 

A rede opera com seis marcas no Brasil que são: Sofitel, N ovotel, Mercure, 

Ibis, F onnule 1 e Parthenon. Todas essas marcas fazem parte do complexo hoteleiro da 

rede que hoje é considerada a líder hoteleira no país e na América latina contando com 

114 hotéis: 

• Sofitel Costa do Sauipe 

• Sofitel Suítes_ Costa do Sauipe 

• Sofitel Rio de Janeiro 

• Sofitel Salvador 

• Sofitel São Luis 

• Sofitel São Paulo 

1 

•• =. ... ~~ 

NOVC;)TEL 

~mr· 

• Novotel Campo Grande 



• Novotel Manaus 

• -- N ovotel Ladeira do Sol Natal 

• Novotel Porto Alegre 

• N ovotel Chaves Recife 

• N ovotel Rondonópolis 

• N ovotel São Bento do Sul 

• N ovotel São José dos Campos 

• N ovotel São Paulo Center Norte 

• - N ovotel São Paulo Ibirapuera 

• Novotel São Paulo Morumbi 

• N ovotel Vitória 

-__ ~TCl\lfe :;~ 
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• Mercure Apartaments Belo Horizonte Lourdes 

• Mercure Apartaments Brasília Eixo Monumental 

• Mercure Hotel Curitiba 

• Mercure Hotel São Paulo Guarulhos 

• Mercure Grand Hotel São Paulo Ibirapuera 

• Mercure Hotel São Paulo Jardins 

• Íbis Belo Horizonte Liberdade 

44 



• Íbis Curitiba Centro Cívico 

•- Íbis Florianópolis 

• Íbis Fortaleza 

• Íbis Fortaleza Porto das Dunas 

• Íbis Guarulhos 

• Íbis Indaiatuba 

• Íbis Maceió Pajuçara 

• - Íbis Manaus 

• Íbis Paulínia 

• Íbis Piracicaba 

• Íbis Ribeirão Preto 

• Íbis São Carlos 

• Íbis São José do Rio Preto 

• Íbis São José dos Campos 

• Íbis Curitiba Aeroporto 

• Íbis São Paulo Congonhas 

• Íbis São Paulo Expo 

• Íbis Sorocaba 

• Íbis Vitória 

• F onnule 1 São Paulo Paraíso 
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• Parthenon Casablanca, Parthenon Life Center Flat, My Place, Vila da 

Serra, T own House, Líder Flat, Arcadas, Aspen, Curitiba Golden, Plaza 

Residence, Sete de Setembro, Vai D'lsére, Lindacap, Golden Fortaleza, 

Meireles, Saint Martin, Toscana Gramado, Guaratinguetá, Guarulhos, 

Mondial Office, Century, Platz, Prinz, The Grapes, Antares, Quatro 

Rodas Olinda, Beverly Hills, 11 Giardino, Manhattan POA, Piazza 

N avon, Golden Beach, Metrópolis, Navegantes, Queen Elizabeth, Top 

Apart, Cosmopolitan Praia, Saint Moritz, Monumental Business, Space 

Valley, Saint Joseph, Mont Blanc, Central Towers Paulista, Crillon, 

Executive One, First Office, Le Corbusier, Les Jardins, London, 

Manhattan, Nações Unidas, Nortel, Office Central Towers Paulista, 

Royal Brooklin, Saint Exupery, Saint German, Saint Lawrence, Stella 

Vega, The Excellence, The Manager, The Must, Yimes Square Diamond, 

Ilhabela, Pasárgada, 

3.1.2 PRODUTIVIDADE E MARKETING 

A Rede Accor, além de se destacar no ramo hoteleiro, também atua no mercado 

de alimentação e até mesmo no ramo educacional, em que treina e educa seus 

funcionários numa escola que a própria rede criou. As marcas em que a Rede Accor se 

destaca são : 

• Ticket Car 

• Ticket Transporte 

• Ticket Fatma 

• Ticket Seg 
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• Incentive House 

• Dalkia Infra 4 

• Carlson Wagonlit Travei 

• Academia 

Todas essas marcas e atividades pertencentes à Accor visam exclusivamente 

beneficiar seus clientes, colaboradores e funcionários para que de todos os lados e 

aspectos a qualidade dos serviços e a satisfação sejam garantidas. 

3.1.3 PARCERIAS 

As duas empresas que obtém parceria com a Rede Accor são a Apprimus e 

e-bit. A Apprimus, é a solução pioneira em abastecimento do mercado de food 

service. Em associação com a Accor, Martins e Sadia fornece produtos para 

restaurantes, hotéis e empresas do setor. O e-bit, líder em pesquisa e marketing on

line, é uma empresa que trabalha com os meios de atrair, fidelizar e rentabilizar seus 

clientes, fazendo da Internet um poderoso canal de relacionamento. Ela investiga a 

usabilidade de web sites, informações de comércio eletrônico, e-mail marketing e 

pesquisas quantitativas on line. 

3.1.4 ACIONISTAS 

No Brasil, a Rede Accor conta com 26 700 colaboradores e acionistas como 

Accor, Brascan e Espírito Santo. 

3.1.5 ACCOREMNÚMEROS 

• Marcas de produtos e serviços: 26 

• Empresas-clientes: 60 000 

• Consumidores/ dia: 5 000 000 
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• Volume de negócios em 2001: R$ 5,9 bilhões 

• Colaboradores: 26 700 

• Tíquetes emitidos/ano: 1,6 milhões 

• Estabelecimentos filiados: 280 000 

• Restaurantes administrados de empresas: 1 000 

• Refeições servidas por dia: 600 000 

• Unidades hoteleiras: 114 

• Apartamentos: 14 683 

• Room Nights no ano: 2 788 329 

• Agências e postos de viagens: 200 

• Passagens emitidas por ano: 1 930 000 

• Participantes em programas de incentivo: 700 000 

• Facilities management ( em m2): 15,6 milhões 

• Treinandos na Academia-Universidade de Serviços em 2002: 22 503 
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3.2 RELACIONAMENTO ACCOR 

A rede Accor procura primar pelo bom atendimento e pelo relacionamento 

estreito com seus hóspedes a fim de conquistar sua lealdade. 

O Jeito Accor de Servir é uma das filosofias da empresa que possui nesse 

sistema, o meio mais adequado e eficiente de servir com qualidade. Nesse sistema, os 

funcionários treinados e incentivados procuram manter um relacionamento 

individualizado com o cliente a fim de atingir sua satisfação. Os formulários 

denominados "Você gostou?" presentes nos apartamentos é um dos meios em que o 

hóspede pode se comunicar com a empresa fazendo sugestões, elogios ou até mesmo 

reclamações. 

A rede Accor procura se diferenciar no relacionamento e atendimento que 

oferece ao hóspede. Os clientes mais freqüentes, denominados de habitué, recebem um 

tratamento mais personalizado, já que com a sua freqüência, o hotel possui alguns 

conhecimentos a mais sobre seus hábitos. Assim, pode antecipar-se a alguns pedidos e 

solicitações do hóspede, providenciando o que o mesmo deseja e necessita em 

determinado momento. Isso quer dizer que a rede Accor prioriza a vontade do hóspede 

para garantir sua satisfação. 

A fim de estreitar esse relacionamento empresa/hóspede, a Accor procura ouvir 

e atender o cliente de todas as formas, como no formulário 'Você gostou?" 

encontrado nos apartamentos, por e-mail, pelo contato direto com os funcionários e 

pelo Programa de Fidelidade Accor. 

3.3 BANCO DE DADOS 

O banco de dados contém' informações cadastrais dos hóspedes, como dados 

pessoais, data da chegada e saída do hóspede, e informações adicionais que 

individualizam o relacionamento, como algumas observações personalizadas que o 

funcionário do hotel cadastra, como uma preferência ou hábito do hóspede que a 

empresa não pode e não deve esquecer. 



FIGURA 6 - BANCO DE DADOS ACCOR 

Histórico dos Hóspedes 

N orne do hóspede: --------------------------------------------------------------------------

Data da Primeira Estada: ----------------

Número Médio de Pernoites:------------

Número de Estadas:--------------

Número de Pernoites: --------------

Número de Estadas Individuais: ---------

Número de Estadas em Grupo:------------

Número de No Show:--------------

Número de Cancel. ------------------

Gasto Médio: US$ --------------

Gastos Acumulados: US$ ------------

Última Diária em: US$ -------------

Data do Último check out: -------------------

Sistema Avançado de Gerenciamento de Hotel 

1 Reserva 

. Histórico de Hóspede 

Sobrenome: ----------------------- Número: -----------

Nome do Hóspede Número Tipo 

Quadros, ACPTE 9522 HN 

Quadros, CELSO 2607 vc 

Ult. UH 

1353 

6000 

FONTE: HOTEL MERCURE CURITIBA, ABR/2003 

Ult. Est. 

06/10/02 

05/04/03 

Dt. Nasc. CPF 

I I 

I I 
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3.4 O PROGRAMA DE FIDELIDADE ACCOR 

Primeiro foram as companhias aéreas que começaram a premiar seus clientes 

mais fiéis. Agora, o incentivo começa a crescer no setor hoteleiro e teve um grande 

impulso no lançamento mundial do Compliments, o cartão fidelidade criado pela rede 

Accor na França. O programa foi criado para conhecer, reconhecer e diferenciar os 

hóspedes freqüentes, tanto aqueles que viajam a passeio como os que viajam a 

negócios, oferecendo um tratamento especial e benefícios exclusivos nas mais de 120 

unidades brasileiras participantes. Transforma hóspedes em convidados. Vem 

acoplado a um amplo projeto de marketing de relacionamento com o cliente por meio 

do site da empresa. O cliente faz sua inscrição, consultas, solicita o direito a 

promoções de acordo com os pontos acumulados. Esses pontos podem ser trocados por 

diárias em diferentes categorias hoteleiras que a empresa possui no Brasil. 

O programa é um diferencial que a rede Accor possui e um grande atrativo para 

os clientes que vêem no programa um meio de criar um relacionamento mais próximo 

e duradouro com a empresa e, assim, a possibilidade de obter inúmeros benefícios e 

vantagens. 

3.4.1 INVESTIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COMPLIMENTS 

NO BRASIL 

Visando à fidelidade dos hóspedes, a Accor lançou, no Brasil, o cartão 

multimarcas Compliments. Os clientes que o adquitir terão a cada hospedagem, em 

qualquer dos hotéis da rede, pontos que poderão ser trocados, posteriormente, por 

diárias gratuitas nas diversas unidades administradas pela empresa. Numa primeira 

fase, o programa será voltado apenas para as mais de 40 cidades brasileiras onde estão 

instaladas empreendimentos das marcas Sofitel, Novotel, Mercure, Íbis e Parthenon. 

No entanto, a rede francesa tem planos de expandir o benefício para seus mais de 3,6 

mil estabelecimentos espalhados pelo mundo. 
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Segundo Paulo Salvador (www.revistahotelnews.com.br, 02/04/2003), diretor 

de marketing e vendas da Hotelaria Accor Brasil, "o Compliments vai permitir 

desenvolver um programa de relacionamento mais estreito com os clientes, tendência 

seguida por todas as redes mundiais. O Brasil foi escolhido para o início da 

implantação do programa por já apresentar um mercado amadurecido, com a presença 

de todas as grandes marcas". 

Para implantar o cartão no Brasil, a Accor fez um investimento de R$ 1,5 

milhão. Uma equipe de 52 pessoas envolvidas em tecnologia, marketing e atendimento 

desenvolveu o programa que está baseado em um site exclusivo 

(www.accorhotels.com.br/compliments), que detém todas as informações que o 

hóspede deseja e necessita. Por e-mail, os clientes podem adquirir o cartão, fazer 

reservas, consultas e simulações de acordo com a quantidade de pontos acumulados e 

tomar conhecimento das promoções da rede. 

No primeiro ano, a Accor Brasil pretende atingir cerca de 1 O mil hóspedes, ou 

seja, 4% dos 250 mil clientes que recebe, anualmente, em um dos empreendimentos 

que administra. 

Todas as informações cadastrais dos portadores do Compliments ficam 

acumuladas em uma central na França. Assim, quando o plano se expandir para outros 

países o hóspede poderá acessar todas as unidades hoteleiras da Accor pelo mundo. 



FIGURA 7 - CARTÃO COMPLIMENTS 
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3.4.3 COMO O HÓSPEDE PARTICIPA DO PROGRAMA COMPLIMENTS 

FROM ACCOR HOTELS 

O hóspede poderá participar do Programa Compliments inscrevendo-se por 

meio de preenchimento de formulário que estão disponíveis nas unidades Accor ou via 

Internet. 

O custo para a adesão ao Programa é de R$ 29, 00 e o cartão possui validade de 

dois anos. 

A inscrição pela Internet é por meio do site da Accor em que o hóspede 

preencherá um formulário on-line com seus dados cadastrais. O pagamento mediante 

sua autorização é feito somente por cartão de crédito. Após o preenchimento do 

formulário, o hóspede visualizará um resumo com seus dados cadastrais e criará uma 

senha, concluindo, assim, sua inscrição. Receberá um e-mail com o número do cartão 

Compliments, sua senha e login a fim de que possa acessar sua conta no site do 

Programa. 

A inscrição pelo formulário impresso deverá ser entregue na recepção de 

qualquer unidade participante do Programa ou por correio. O pagamento pela adesão é 

feito somente por cartão de crédito não podendo ser feito na recepção por outra forma 

de pagamento, como dinheiro ou cheque. 

Em até 3 semanas o hóspede recebe seu cartão Compliments pelo corre10. 

Nesse período que está inscrito, mas não possui o cartão em mãos, os pontos poderão 

ser creditados de forma retroativa apenas 7 dias anterior à data da inscrição. E também 

poderá imprimir o e-mail que receberá com o número do cartão para acumular pontos 

imediatamente. 
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3.5 COMO FUNCIONA O PROGRAMA COMPLIMENTS 

O Programa é baseado num sistema de acúmulo de pontos convertidos em 

diárias grátis = Diárias Compliments. Somente as despesas com diárias acumulam 

pontos Compliments. 

3.5.1 PONTOS COMPLIMENTS 

A cada real gasto em diárias em qualquer das unidades Accor, o participante 

acumula dois pontos em sua conta. No Programa, os hóspedes só podem acumular 

pontos e trocar por noites grátis no território nacional. 

R$ 1,00 = 2 pontos Compliments. 

Exemplo: gastos com diárias= R$ 175,00 

Pontos acumulados: 2 x 175 = 350 pontos Compliments 

) 

Em alguns períodos do ano, as unidades Accor podem oferecer pontos em 

dobro, que á uma ação promocional que visa alavancar a taxa de ocupação da unidade, 

além de melhor recompensar o hóspede Compliments. 

R$ 1, 00 = 4 pontos Compliments. 

Exemplo: pontos em dobro: 4 x 175 = 700 pontos Compliments 

Os pontos Compliments são válidos por dois anos mais o ano de acúmulo, 

independente do mês que foram acumulados sempre serão válidos até dezembro. 

Exemplo: ano de acúmulo: 2002; validade dos pontos: dez/2004. 
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Se o cliente não renovar seu cartão após dois anos, os pontos ainda continuam 

válidos por 6 meses após o término da validade do cartão. 

A utilização dos pontos acumulados tem um prazo que deve ser seguido. Para 

aqueles clientes que ainda não efetuaram sua inscrição, o crédito retroativo só pode ser 

feito Central de Serviços Compliments utilizando o formulário para créditos manuais. 

O prazo para que se possa creditar pontos é de 7 dias retroativos à data da inscrição. 

Para aqueles clientes que estão inscritos no Programa, o crédito retroativo também só 

pode ser feito na Central e com um formulário e o prazo para crédito é de 6 meses após 

a hospedagem. -

3.5.2 DIÁRIAS COMPLIMENTS 

Todos os pontos Compliments que o hóspede acumula em suas hospedagens 

pelos hotéis Accor que fazem parte do programa são convertidos em diárias 

Compliments, ou seja, diárias grátis em qualquer hotel ou flat participante. 

As diárias incluem diária em quarto doublé standard, a taxa de serviço e café da 

manhã. 

3.5.3 DIÁRIAS TOUJOURS 

Se o hóspede deseja resgatar seus pontos Compliments em períodos especiais 

como Reveillon, Carnaval, Feiras e Convenções, terá que se orientar pela tabela 

Toujours. 

Há uma tabela em que a Central de Serviços Compliments possuí e que informa 

a quantidade de pontos necessária para o hóspede obter diárias Compliments ou 

Toujours. De acordo com o hotel, há uma diferenciação na pontuação, necessitando de 

mais pontos para aqueles hotéis mais luxuosos e de menos pontos para aqueles de 

menor categoria. 
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TABELA 1 - 2000 PONTOS COMPLIMENTS PROMOCIONAL 

UNID BAIRRO UF 

Íbis Indaiatuba Helvetia SP 

Íbis Curitiba Centro Cívico PR 

COMPLIMENTS 
PROMOCIONAL 

2000 

2000 

A tabela Complirnents promocional é 

válida entre 01/set e 31/dez/2002. 

DIÁRIA 
COMPLIMENTS 

3000 

4000 

DIÁRIA 
TOUJOURS 

4500 

6000 

FONTE: MANUAL COMPLIMENTS FROM ACCOR HOTELS, SET/2002. 

TABELA 2 - 3000 PONTOS COMPLIMENTS PROMOCIONAL 

UNID BAIRRO UF 

Novotel Recife Praia da Piedade PE 

Parthenon Platz Centro SC 

COMPLIMENTS 
PROMOCIONAL 

3000 

3000 

A tabela Complirnents promocional é 

válida entre 01/set e 31/dez/2002. 

DIÁRIA 
COMPLIMENTS 

4000 

5000 

DIÁRIA 
TOUJOURS 

6000 

7500 

FONTE: MANUAL COMPLIMENTS FROM ACCOR HOTELS, SET/2002. 
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TABELA 3 - 4000 PONTOS COMPLIMENTS PROMOCIONAL 

UNID BAIRRO UF 

Parthenon The Must Vila Olímpia SP 

Parthenon São Paulo Santana SP 

COMPLIMENTS 
PROMOCIONAL 

4000 

4000 

A tabela Compliments promocional é 

válida entre 01/set e 31/dez/2002. 

DIÁRIA 
COMPLIMENTS 

6000 

6000 

DIÁRIA 
TOUJOURS 

9000 

9000 

FONTE: MANUAL COMPLIMENTS FROM ACCOR HOTELS, SET/2002. 

TABELA 4 - 5000 PONTOS COMPLIMENTS PROMOCIONAL 

UNID BAIRRO UF COMPLIMENTS 
PROMOCIONAL 

Mercure Hotel Curitiba Centro PR 5000 

Novotel Porto Alegre Três Figueiras RS 5000 

A tabela Compliments promocional é 

válida entre 01/set e 31/dez/2002. 

DIÁRIA DIÁRIA 
COMPLIMENTS TOUJOURS 

7000 10500 

8000 12000 

FONTE: MANUAL COMPLIMENTS FROM ACCOR HOTELS, SET/2002. 

1 



59 

TABELA 5 - 6000 PONTOS COMPLIMENTS PROMOCIONAL 

UNID BAIRRO UF COMPLIMENTS 
PROMOCIONAL 

Sofitel São Luís Praia do calhau MA 6000 

Novotel SP Morumbi Morumbi SP 6000 

A tabela Compliments promocional é 

válida entre 01/set e 31/dez/2002. 

DIÁRIA 
COMPLIMENTS 

8000 

9000 

DIÁRIA 
TOUJOURS 

12000 

13500 

FONTE: MANUAL COMPLIMENTS FROM ACCOR HOTELS, SET/2002. 

TABELA 6 - 8000 PONTOS COMPLIMENTS PROMOCIONAL 

UNID BAIRRO UF 

Mercure Grand Hotel Ibirapuera SP 

Sofitel Salvador Itapuã BA 

COJ\1PLIMENTS 
PROMOCIONAL 

8000 

8000 

A tabela Compliments promocional é 

válida entre 01/set e 31/dez/2002. 

DIÁRIA DIÁRIA 
COMPLIMENTS TOUJOURS 

10000 15000 

10000 15000 

FONTE: MANUAL COMPLIMENTS FROM ACCOR HOTELS, SET/2002. 

1 

1 
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TABELA 7 - 12000 PONTOS COMPLIMENTS PROMOCIONAL 

UNID BAIRRO UF 

· -SófitélCosta do Sauípe Mata de S J BA 

Sofitel RJ Copacabana RJ 

SofitelSP lbirapuera SP 

COMPLIMENTS 
PROMOCIONAL 

12000 

12000 

12000 

A tabela Compliments promocional é 

válida entre 01/set e 31/dez/2002. 

DIÁRIA DIÁRIA 
COMPLIMENTS TOUJOURS 

18000 27000 

18000 27000 

18000 27000 

FONTE: MANUAL COMPLIMENTS FROM ACCOR HOTELS, SET/2002. 

3.6 TECNOLOGIA COMPLIMENTS - TPE (TERMINAL DE PAGAMENTO 

ELETRÔN!CO) 

O programa Compliments utiliza a Internet como meio de informação e adesão 

ao programa. A informatização possibilita ao cliente tirar todas as dúvidas sobre o que 

é o programa Compliments, inscrever-se e consultar a tabela de pontos para que possa 

efetuar alguma troca e ganhar benefícios. 

É -por meio do TPE (Terminal de Pagamento Eletrônico), um equipamento 

capaz de codificar dados cadastrais do hóspede e senha que é feito o controle da 

pontuação Compliments. É realizada uma leitura quando se passa o cartão e por meio 

do número do quarto e das diárias creditam-se os pontos necessários. 
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FIGURA 8 - TPE INGENICO (Terminal de Pagamento Eletrônico) 

FONTE - MANUAL COMPLIMENTS FROM ACCOR HOTELS:o SET/2002 

3. 7 CANAIS DE COMUNICAÇÃO COMPLIMENTS 

A Rede Accor através de seu Programa de Fidelidade Compliments permite a 

integração de todas as empresas participantes, ou melhor, todos os hotéis que fazem 

parte do Programa. 

Sendo assim, a Accor conta com a colaboração de todos os funcionários dos 

hotéis participantes no que se refere à divulgação e comunicação do Programa 

Compliments aos hóspedes, começando pelo incentivo que os mesmos recebem 

quando é lançada uma campanha, como a Campanha das Batatas - as batatas são os 

pontos - em que o hotel participante do Programa que vender mais cartões fidelidade 

ganhará uma premiação em dinheiro que será distribuída entre aqueles funcionários 

ligados diretamente ao programa. As marcas Sofitel, N ovotel, Íbis, Parthenon e 

Mercure realizam de forma padronizada essa comunicação. Uma série de materiais são 

disponibilizados para facilitar a identificação do Programa dentro das unidades 

hoteleiras. 

Logo que uma unidade hoteleria Accor comunica sua abertura, é enviado a 

mesma um kit de abe1tura que deve ser solicitado um mês antes da sua inauguração, 
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contendo todos materiais informativos sobre o Programa Compliments, que é 

composto de 1 banner grande, 1 display, kits convites, aproximadamente 200 take one 

pagos, pins para funcionários e um carimbo Compliments. 

Além· desses· materiais informativos, o cliente pode adquirir informações e tirar 

dúvidas-,,~mbre"as·unidades,,e·sobre o Programa por meio da comunicação virtual pelo 

portal Compliments - www.accorhotels/compliments - e pelo 0800 703 7002, a central 

de atendimento da rede. 

Sua utilização é indicada na recepção, lobby de entrada, hall de eventos ou em 

qualquer-outra área de circulação do hotel, como hall de restaurante, entre outros. 

FIGURA 9 - BANNER 

FONTE - MANUAL FROM ACCOR HOTELS, SET/2002 

3.7.2 PÔSTER 

É utilizado no hall de eventos, hall do restaurante ou em outro meio de 

circulação em que o banner é considerado muito grande. 
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3.73 MINlPÔSTER 

--É-'usaüo -em -dísplay de acrílico dentro de elevadores, balcão da recepção, menu 

dorestaurante-ou em-·corredores. 

3.7.4 DISPLAYPARA TAKE ONE 

-É- .utiliiado na recepção do hotel ou em outro balcão de atendimento aos 

-~des. 

FIGURA tO- - DISPLAY-P ARA T AKE ONE 

FONTE - MANUAL FROMACCOR HOTELS, SET/2002 

É -'"inn demonstrativo com as explicações sobre o Programa e que deve estar 

abastecendo os displays para que nuca sejam encontrados vazios . . 
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FIGURA 11-TAKE ONE PAGO 
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3.7.7 FIDELIZAÇÃO NEWS 

É um periódico com informações díversas sobre o departamento de Loyalty, 

quevãtrdesde-'parcerias:.atéHs: programas·de·-Fidelidade ·da Accor Hotels: Compliments 

from -'Ãeeur::·Hotels;··Fidelité;·· Club:Bienvenue:··Ele· é :enviado mensalmente a todas as 

unidades Accor. 
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3.7.8 KIT CONVITE 

ESte kit deve ser entregue ·somente aos hóspedes · preferenciais, a fim de que 

possam se inscrever gratuitamente no Programa~ por serem hóspedes freqüentes. Este 

kit compõe um envelope, uma carta convite, uma proposta de adesão e um Take One 

pago. 

FIGURA 14 - KIT CONVITE 
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---·····-·-·· ·· ·· ····-· ····· -···-· ·· · -- · · ·-· - ·· ·- - ·~·-·-----····----~----

FONTE - MANUAL FROM ACCOR HOTELS, SET/2002 

3.7.9- PIN COMPLlMENTS 

O Pin Compliments· é um botton que· os funcionários, como recepcionistas, 

camareiras, etc usam e que faz parte do uniforme-da-unidade hoteleira participante. 

FIGURA 15 - PIN COMPLIMENTS 

FONTE - MltNUA.L FROM A.CCORHOTELS, SET/2002 
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3.7.9.1 SINALIZADOR DE PONTOS EM DOBRO 

Quando a unidade estiver dando pontos em dobro num detenninado período, o 

sinalizador é colado no display de Take One. 

FIGURA 16 -TAKE ONE 

FONTE - MANUAL FROM ACCOR HOTELS, SET/2002 

3.8 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMPLIMETNS 

A manutenção do Programa bem como de seus funcionários se dá pela 

pontuação adquirida com as hospedagens. A cada 1 ponto que o hóspede acumula, o 

hotel em que ele está hospedado paga R$ O, 025 para a Central Compliments. Com esse 

dinheiro acumulado de todas as pontuações efetuadas o Programa consegue manter e 

pagar os funcionários envolvidos e as diárias do resgate Compliments. 



3~9-- FLUXOGRAMA DE ACÚMULO DE PONTOS 

·.-

Ap.resenta o. cartão 
Compliments no 
Check in_ou.._a. 

Número do mesmo 
Com-a validade · 

Cartão 
Compliments 

Solieita·o--check oot · 

Digita no terminal o 
número do quarto, 
confirma a data (ou 
digita os números 
~-sem.o--cartão-)-

O terminal imprime 
Um recibo que é 
Anexado à ficha de 
Registro e slip de 
Reserva 

Devolve o cartão ao 
hóspede 

Digita no terminal o 
Número do quarto e o 
Valor gasto com diárias 

O terminal imprime um 
Recibo que será anexado à 
Nota Fiscal que vai para o 
Arquivo da auditoria 

Processa a auditoria e 
envia lote 

FIM 

_::-: 

Recebe a nota fiscal ou 
AL cobrando os pontos 
gerados na-unidade e 
passa para a auditoria 
notuma- pai:a conferir os 
Valores e se necessário 
Mostrar a necessidade de 
Ajustes 

Quando a auditoria 
devolver a nota inserir 
no sistema e aguardar 
o débito automático 
Em conta ou pagar 
com o boleto 

Fecha o movimento do dia 
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e encaminha à contabilidade 
para arquivo 

[ __ FIM_] 



3.9.1 FLUXOGRAMA DE TROCA DE PONTOS 

Solicita somente 
À central: de- serviços-
o uso dos pontos 
na fõrma cfe diárias 
com 72 horas de 
antecedência 

Voucher 
Por e-mail 

::: 
:·:: 
.·. 

Faz perguntas 
ao cliente-para 
confirmar sua 
icfentidade e 
verifica a 

::: 

disponibilidade 
para efetuar a reserva 

Confirma a reserva 
Que é cadastrada no 
CM reservas que envia 
Um fax para a unidade 

Registra o uso de 
Pontos no sistema· 
Seditel e no Web 
Adm que enviará 
Um voucher por 
e-mail para o hóspede 

Reeebe e confere 
o faturamento 
com o sistema da 
CM e autoriza 
o pagamento 
encaminha à 
Tesouraria para 
efetuar o pagamento 

:: ·.· 

q 
::. 

Recebe fax de 
reserva e msere 
no sistema da 
unidade 

Pasta de Reserva 

Check in com o 
uso de saudação 
Pré-estabelecida 
Criando uma conta 

.:: 

À parte para registrar 
os extras 

Check out, 
faturando as 
diárias para a 
sedeHAB e 
cobrando os 
extras do hóspede 

Envio da nota 
de faturamento das 
diárias para a 
administração 
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"' 

Preparo 
e envio da 
nota e o slip 
para a Central 
por malote. O 
cliente não 
pode assinar a 
nota fiscal 
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3.9.2 RESULTADOS ATUAIS DO PROGRAMA COMPLIMENTS 

Os resultados atualizados do P-ro_grama Compliments no Brasil são os seguintes: 

• O P-rograma de fidelidade Compliments encontra-se presente em todas as 

unidades Accor participantes do programa no Brasil. 

• Há 37 OO<J ctientes desde o lançamento do Programa 

• São realizados entre 5 e 1 O resgates de diárias por dia de 2ª à 6ª feira. 

• De todas as unidades participantes, pelo menos 20% delas oferece uma 

promoção. 
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PARTE 4 - ANÁLISE E RECOMF.NDAÇÕES PARA A ACCOR 

Customer Relationship Management e suas ferramentas de utilização no 

marketing de relacionamento são fundamentais para a criação de um vínculo 

duradouro com o cliente e por meio do reconhecimento, dedicação e benefícios 

prestados a ele, o marketing foca sua estratégia na fidelidade, a fim de garantir a 

permanência do cliente na empresa e a conseqüente sobrevivência organizacional 

A economia globalizada dentro de vários cenários econômicos enfatiza a 

importância de se manter um relacionamento individualizado já que a concorrência e a 

competitividade são fatores cada vez mais crescentes. A diferenciação no atendimento 

e no relacionamento são armas capazes de distinguir as organizações e otimizar os 

serviços e a lucratividade daquelas que estão em destaque. 

O relacionamento individualizado é um fator administrado por muitas empresas 

que vêem no processo de fidelização um meio de exercer o marketing de forma 

direcionada. E o alvo é e sempre será o cliente/consumidor. 

Os programas de fidelidade estimulam o retomo do cliente. O objetivo é 

identifica-lo considerando suas necessidades e seu valor em longo prazo, e sobretudo 

atuar em benefício dele para construir fidelidade através de uma estratégia sólida de 

relacionamento. 

O cliente é reconhecido por aquilo que consome e seus hábitos de compra. É 

nessa perspectiva que as empresas se estimulam a criar relações intensas com o cliente 

e ir em busca de sua fidelidade. Em qualquer empresa, é possível utilizar esse tipo de 

ferramenta, desde que haja percepção e inteligência organizacional para isso. 

As empresas com seus programas de fidelidade, oferecem pontuações que 

podem ser trocadas por prêmios e promoções que se convertem em grandes ofertas ou 

descontos, dependendo das atividades que exercem. As primeiras empresas a 

oferecerem esse tipo de marketing foram as companhias aéreas, em que o acúmulo de 

pontos poderia ser convertido em passagens gratuitas. 

No ramo hoteleiro não foi diferente. Começaram a surgir hotéis e redes de 

hotéis com essa proposta. A Rede Accor é uma delas com o programa de Fidelidade 
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Compliments. Mantendo um marketing de relacionamento individualizado com seus 

clientes, a rede Accor conta com milhares de clientes pelo mundo e principalmente no 

Brasil, onde mantém em várias cidades, todas as categorias de suas unidades 

hotef~iras. 

A rede, em primeiro tugar, procura manter um relacionamento estreito com seus 

hóspedes, desde a sua chegada até a sua saída do hotel: 

A tecnologia de informação é um grande e importante instrumento no auxílio do 

marketing de relacionamento. O database marketing faz parte dessa tecnologia. A rede 

Accor mantém informações de seus hóspedes em seu banco de dados, como dados 

pessoais, dados referentes à suas estadas no hotel desde seu check in até os gastos 

acumulados num determinado período e atgumas observações individualizadas 

relativas a hábitos e dados pessoais. Essas inf01mações são utilizadas pela empresa 

para se ter um maior conhecimento do cliente, ou melhor, seu histórico em relação à 

rede Accor. E esse histórico é essencial para que o hotel conheça as necessidades de 

seu hóspede e as satisfaça de acordo com as informações que possui e que são 

instrumentos valiosos para sua diferenciação e competitividade no mercado. O que 

poderia ser implantado no OOM- são o acúmulo de informações mais ábrangentes 

sobre o hóspede para que se tenha um conhecimento ainda mais profundo sobre seus 

hábitos e comportamento e assim possibilitar à empresa superar suas expectativas 

diante de determinadas situações e a criação de serviços diferenciados. 

O- DBM é uma tecnologia que facilita o relacionamento da empresa com o 

cliente contribuindo para a formação de um cliente fiel. A Accor com o Programa 

Compliments, visou à formação de uma carteira de clientes fiéis que pudessem 

freqüentar seus hotéis e acumular pontos que pudessem ser convertidos em promoções 

e diárias grátis. Com quase dois anos, o Programa, no Brasil, já fidelizou 

aproximadamente 37000 clientes, ou seja, transformando clientes experimentadores a 

possíveis clientes defensores dos hotéis da rede Accor. 

Esse Programa possibilita à empresa beneficiar seus clientes, satisfazê-los, 

premiá-los e gerar uma tucratividade ainda maior. Ao manter um cliente fiel, a 

-empresa-passa a-ganhar muitos-novos ·ctientes, uma vez que a imagem da empresa é 
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positiva e o cliente atual passa- a ser seu defensor. É nessa perspectiva que a Rede 

Accor implantou esse programa a fim de fidelizar seus clientes e oferecer-lhes 

diferenciais para mantê-los sempre como clientes, já que é cinco vezes mais oneroso 

atrair um novo cliente do que manter o mesmo. 

Outro ponto fundamental do programa é a possibilidade do hóspede, estando em 

qualquer parte do Brasil, participar e acumular pontos. Seu cartão, independente do 

hotel em que se hospedar , tem validade e pode ser utilizado para a efetivação dos 

,pontos: -Certamente, quando se hospedar em -um dos hotéis Íbis, a pontuação será 

inferior do que quando se hospedar num Sofitet. Isso está relacionado com a categoria 

do hotel e valores das diárias, conseqüentemente. 

Os benefícios do programa são inúmeros por conciliar qualidade de estrutura e 

serviço com marketing individualizado e fidelidade. O hóspede dentre todas as pessoas 

envolvidas no processo é o único que pode usufruir de todos os serviços oferecidos. 

A Rede .Accor, por ter criado esse programa e esse conceito de fidelidade dentro 

de suas unidades hoteleiras, cria uma barreira para a concorrência e aumenta a 

competitividade no mercado, já que possui mais chances de conquistar novos clientes 

e manter os mesmos que fidelizou. 

Enfim, a empresa é o melhor caminho para se ter uma relação com os clientes e 

criar por meio de uma estrutura sólida, um relacionamento que transmita segurança 

tanto para a empresa quanto para seus clientes. É por meio desse pensamento que os 

hóspedes adquirem confiança e tomam-se fiéis à empresa de modo a não abandona-la 

e passar a ser seu mais fiel escudeiro. É assim que a Rede Accor pensa , age e 

transforma seus serviços em verdadeiros instrumentos de prazer e satisfação para seu 

hóspede. 
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PARTES-CONCLUSÃO 

O marketing de relacionamento é um instrumento essencial às organizações e 

capaz de atrair, manter e conquistar a fidelidade ctos clientes. 

Nesse aspecto, com a aplicação do marketing um a um orientado pelo CRM -

gerenciamento de relacionamento do cliente - o sucesso de um relacionamento 

duradouro e lucrativo é altamente garantido, no momento em que a empresa tem como 

foco o seu cliente e a capacidade de enxergar e satisfazer suas reais necessidades. 

De uma forma geral, as organizações praticando o marketing individualizado, 

assumem o papel de manter um relacionamento próximo com seu cliente, 

diferenciando-se da concorrência e aumentando sua competitividade. 

Assim, os clientes impulsionados por esse relacionamento, passam a se tomar 

um fiel defensor da organiz~ção. 

O setor hoteleiro, assim como todos os outros setores da economia, está também 

assumindo uma postura diferenciada de comportamento e relacionamento. Tudo isso 

para continuar competindo e elevar a sua lucratividade. 

Em razãu de mda:s essas atitudes e comportamentos adotados pelas empresas 

hoteleiras, a rede Accor adotou e implementou o programa de fidelidade Compliments 

a fim de manter seus hóspedes como clientes fiéis. 

É :importmte ressalt-ar que esse -programa visa à manutenção e fidelidade de 

seus clientes, com todas as vantagens e õeneficios atriõuídos e que de todas as formas 

procura estabelecer com eles um relação freqüente e duradoura. 

Todos os pontos apresentados nesse estudo fazem com que as empresas reflitam 

sobre a real necessidade de assumir um comportamento mais próximo com seus 

clientes e que o CR:M associado à aplicação da tecnologia são poderosos instrumentos 

para o desenvolvimento organizacional; à satisfação das expectativas dos clientes, sua 

conseqüente fidelidade e, certamente, a lucratividade . 

Portanto, nada melhor para as empresas como garantia de sucesso, a forma 

como o relacionamento com seus clientes é conduzida. É dessa forma que a rede 

Accor interage e aplica o programa Compliments de maneira que seus clientes se 
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sentem satisfeitos e tornam-se seus verdadeiros defensores proporcionando vantagens 

e benefícios para ambas as partes que serão notados ao longo do tempo com o 

resultado de grandes conquistas. Conquistas estas que proporcionarão o 

desenvolvimento organizacionàt e a garantia da fidelidade de seus clientes. 
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