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RESUMO 

Os bancos estao redefinindo suas propostas de valor total ao cliente e seus 
posicionamentos, impulsionando seu valor de marca e avan9ando nos 
relacionamentos com os clientes este estudo tras como objetivo geral desenvolver 
uma analise das praticas de marketing de relacionamento apresentadas nas 
teorias, contrapondo-as com a realidade pratica da agencia XXX do HSBC. Este 
estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa explorat6ria qualitativa 
aplicando a coleta de dados em bibliografia especifica, e desenvolvendo uma 
analise atraves da observayao direta, com coleta de dados secundarios. Pode-se 
observar com esta pesquisa que: o HSBC esta mudando sua estrategia de fazer 
neg6cios para melhorar a qualidade de seus serviyos prestados, focando para 
uma visao de relacionamento como cliente. As mudanyas nos criterios e praticas 
de marketing sendo importantes, ainda o serao mais no futuro. E bastante 
interessante relacionar o processo de desenvolvimento de marketing dos bancos 
e de seu relacionamento com os clientes, com o desenvolvimento das mudan9as 
pr6prias do sistema bancario ocorridas nos ultimos anos. Mais do que nunca, o 
consumidor dos servi9os bancarios e urn cliente a ser fidelizado. 

Palavras-chave: Marketing, Relacionamento, Estrategias. 
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1 INTRODUCAO 

Nao sao apenas as grandes empresas multinacionais que enfrentam urn 

novo sistema economico e social. A transformac;ao e evoluc;ao dos mercados 

estao latentes em cada ponto do planeta, para uma Globalizayao que tende a 

quebrar os limites economicos e inclusive geograficos. 

Com a introduc;ao do .. euro", por exemplo, como moeda oficial desde 

1999, a Uniao Europeia marcou urn fundamento importante para o sonho do 

"mercado unico", gerado faz mais de meio seculo em urn continente devastado 

pela Segunda Guerra Mundial e que hoje se perfila como o bloco economico mais 

capitalista do mundo. 

Muitos sao os beneficios que esta moeda unica oferece as economias 

dos pafses que a adotaram, como a eliminac;ao dos custos de transac;ao, os quais 

economizariam a Uniao Europeia aproximadamente o 0,5% do PIB comunitario 

(6.6 Trilhoes de d6lares) 1. E, ainda, permitira maior transparemcia em todo o 

mercado, mas, sobretudo atraira a eliminac;ao de uma excessiva variabilidade dos 

tipos de cambios. 

Para o ocidente, organizac;oes tambem importantes como o Mercosul, 

comec;am a abrir suas portas - a despeito da grande quantidade de problemas 

conjunturais recentes -, para permitir a ampliac;ao de seus mercados, seu 

progresso e a satisfac;ao de suas necessidades comuns. 

1 MINTZBERG, Henry. Safari de estrategias: urn roteiro pela selva do planejamento estrategico. 
Porto Alegre: Bookman, 2000. 
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Entretanto, antes de encarar este tipo de arriscadas proezas, os governos 

e, principalmente os produtores de bens e servi~os, devem estar conscientes da 

imperiosa exigencia de satisfazer suas necessidades e a dos consumidores finais, 

ponto de partida e chegada das empresas. 

Os produtos e servi~os devem chegar de forma adequada a seus 

consumidores. Uma das areas mais importantes coberta pela administra~ao atual, 

que permite o intercambio destes bens e servi~os, assim como a informa~ao entre 

as organiza~oes e os consumidores, e o do Marketing. 0 Marketing existiu 

sempre como urn processo social, oferecendo ao mercado urn produto que deve 

atender as necessidades do cliente. 

Entende-se que este consumidor ou "cliente", e o ponto vital para 

qualquer empresa ou institui~ao, pois, sem ele, nao haveria uma razao de ser 

para os neg6cios2
. Portanto, conhecer a fundo as cada vez mais sofisticadas e 

especializadas necessidades do consumidor, assim como encontrar a melhor 

maneira das satisfazer com estrategias adequadas, em uma epoca de mercados 

cambiantes, e urn assunto vital da sobrevivencia e prosperidade das 

organiza~oes. E essa a base do marketing e comunica~ao: seu servi~o ao cliente, 

adequado as estrategias nas organiza~oes de qualquer tamanho. 

Por isso, o servi~o ao cliente deve surgir a partir da visao de Marketing, 

mediante sua comunica~ao com o mesmo cliente em princfpio catalogado como 

promo~ao, orientada a satisfa~ao das necessidades do consumidor, com o 

objetivo de satisfazer as necessidades pr6prias da empresa3
. 

2 MIRANDA, Roberto L. Marketing do varejo e alian98s estrategicas com a industria. Rio de 
Janeiro: Qualitymark Ed., 1997. 
3 MIRANDA, op. cit. 
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0 serviyo ao cliente, na atualidade, identificado como uma fonte de 

respostas as necessidades do mercado e das empresas, deve contemplar uma 

estrategia mais dinamica, principalmente diante do contexto proprio da atualidade. 

Por isso, as diversas empresas devem compreender estas necessidades, para 

elevar o nivel de sua competitividade no ambito internacional. 

Os criterios e praticas de marketing bancario, e por consequencia as 

formas de comunicayao com os clientes, estao mudando radicalmente por conta 

da propria mudanya dos bancos. 

Os bancos estao redefinindo suas propostas de valor total ao cliente e 

seus posicionamentos, impulsionando seu valor de marca e avanyando, de 

marketing objetivo ate o personalizado e da comunicayao suportada na 

publicidade ate as comunicay6es integradas, nas quais o marketing direto adquire 

cada vez maior relevancia. Nao obstante, se as mudanyas nos criterios e praticas 

de marketing sendo importantes, ainda o serao mais no futuro. 

Trabalhar em sintonia como mercado em tempo real (on-line), perceber e 

reagir rapidamente as necessidades do mercado, nao e tarefa facil, ficando por 

vezes ate impossivel, mas existe a necessidade de se buscar mecanismos que 

fayam essa ligayao. 

Como saber se o produto/serviyo esta satisfazendo os clientes? Os 

clientes respondem de varias formas quando deixa de utilizar urn produto ou 

serviyo: 

• qualidade inferior ao que ele deseja; 

• o produto ou serviyo nao esta oferecendo nada novo; 

• produto de pouca garantia; 
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• servic;o de atendimento da loja e ruim; 

• a localiza~ao da casa comercial nao facilita o acesso; 

• pre~o elevado em rela<;ao aos similares; 

• os servi<;os de limpeza, seguran<;a nao estao satisfat6rios com as 

exigencias do comprador; 

• e outros. 

Nesses casos, facilmente pode-se indicar o que esta acontecendo, 

mesmo que ja tenha acontecido, como no caso de servi<;os. 

Porem, sao sempre alternativas posteriores, ou seja, ap6s o produto ou 

servi<;o ter agradado ou desagradado o cliente. lndependentemente do resultado, 

assim, ha o resultado feito, sem liga<;6es com o cliente. 

E bastante interessante relacionar o processo de desenvolvimento de 

marketing dos bancos e de seu relacionamento com os clientes, com o 

desenvolvimento das mudan<;as pr6prias do sistema bancario ocorridas nos 

ultimos anos. Mais do que nunca, o consumidor dos servi<;os bancarios e urn 

cliente a ser fidelizado. 

1.1 Tema 

A rapidez nas informa<;6es e a tecnologia como forma de propagar essas 

informa<;6es e o maior desafio para o profissional dos dias de hoje. Como agir e 

reagir rapidamente nesse mercado globalizado e informatizado na capta<;ao e 

fideliza<;ao dos clientes? 

Primeiro torna-se necessaria modificar o modo de pensar. E necessaria 

mais agilidade por parte das pessoas e empresas, se estas querem sobreviver no 
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mercado. Sao necessarias pessoas que consigam visualizar o futuro, prever o 

que pode acontecer e reagir diante das mudan9as do mercado. Reagir diante das 

solicita96es feitas pelos clientes, pelas pessoas e por n6s. 

Para reagir rapidamente, e necessaria separar o que e duradouro do que 

e modismo e fazer as pessoas pensarem e agirem de forma mais coerente. 

As empresas estao solicitando pessoas mais capacitadas, mais 

sintonizadas com essas mudan9as: e esta solicita9ao parte do proprio 

desenvolvimento do modo de pensar do cliente. 

As pessoas estao procurando meios para se aperfei9oar e estao em 

busca de conhecimentos e informa96es. Entao, como transmitir as inforrna96es (e 

o conhecimento), se essas ocorrern tao rapidarnente? 

E necessaria encontrar urn meio de medir esta velocidade e sintonizar-se 

com ela. Caminhar junto e se possivel, antecipar-se aos fatos. 

Este trabalho procura rnostrar algumas possibilidades de trabalhar em 

sintonia com o mercado, desenvolvendo urn estudo comparative sobre a 

aplica98o de estrategias de fideliza9ao de clientes do setor bancario, perrnitindo 

contribuir para conhecer os meios que podem ser utilizados para alcan9ar os 

objetivos das institui96es financeiras, atender e satisfazer o cliente e ainda obter 

lucro. 



11 

1.2 Justificativas 

Desenvolver uma empresa significa, necessariamente, ampliar a area de 

atuac;ao. E isso, por conseguinte, implica em uma ampliac;ao do numero de 

clientes fieis a disposic;ao. 

Embora a hist6ria mude, e mudem as formas de comercio, o cliente da 

empresa bancaria continua sendo o elemento necessaria e fundamental para o 

sucesso dos comercios. 

Para trabalhar em sintonia com o as solicitac;oes advindas do mercado, 

nos deparamos com urn grande desafio. Como prever as solicitac;oes dos 

clientes? Como se preparar rapidamente para atender essas exigemcias? 

Onde com o objetivo de responder ou elucidar este e outros 

questionamentos acerca do assunto, e que se desenvolveu o seguinte objetivo de 

pesquisa, conforme segue. 

1. 3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Verificar a aplicac;ao de estrategias de relacionamento com clientes do 

setor bancario do HSBC e as contribuic;oes geradas sobre a mesma. 
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1.3.2 Objetivos Especificos 

• Coletar dados secundarios sobre hist6ricos de relacionamentos existentes 

na agencia a ser pesquisa, bern como nas estrategias macro da empresa. 

• Desenvolver pesquisa bibliografica sobre os temas que compreendem o 

assunto. 

• Compreender o comportamento do cliente dos bancos, e as estrategias de 

marketing utilizadas pela empresa para sua reten~ao. 

• Desenvolver analise comparativa sobre a teoria e a aplica~ao pratica. 

1.4 Estrutura~ao da Monografia 

Com a perspectiva de alcance dos objetivos estabelecidos na presente 

pesquisa, foram desenvolvidos os seguintes capitulos da monografia. 

No primeiro capitulo apresenta-se o tema e o problema da pesquisa, bern 

como a justificativa que norteara os objetivos de estudo. 

0 segundo capitulo contem a fundamenta~ao te6rica na qual se 

apresenta o resultado de pesquisas bibliograficas. Neste capitulo ha uma 

abrangencia de conteudos relacionando assuntos que levem ao objetivo proposto. 

No terceiro capitulo apresenta-se a metodologia utilizada para a 

realiza~ao deste trabalho, o desenvolvimento da pesquisa em si utilizando-se 
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como base instrumental para a coleta de dados os 30 R's, (30 tipos de 

relacionamentos apontados por Gummesson, 1999). 

0 quarto capitulo e composto pela apresentac;ao da coleta e analise dos 

dados, comparando os resultados da analise bibliografica com as praticas 

utilizadas na empresa. 

Encerra-se com o quinto capitulo, onde traz as conclusoes acerca do 

assunto proposto com base nas pesquisas bibliograficas e a pratica percebida na 

empresa, bern como as relac;oes extraidas das mesmas. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 Defini<;ao de Qualidade 

A avalia<;ao da qualidade de atendimento ao cliente certamente implica na 

avalia<;ao da qualidade envolvida nos processes e esta, por sua vez, em seus 

indicadores, que direcionarao o sentido do que se faz, porque se faz e para que 

se realizam projetos de atendimento ao cliente. 

Alem disso, qualidade tern o sentido que a organiza<;ao decidir adotar 

para direcionar suas a<;6es e melhorar as perspectivas no relacionamento com os 

clientes. 

Logicamente sua gestao norteara os processes e conseqOentemente se 

refletira nos resultados destas aplica<;6es. 

0 referendal usado par Paladini4 , e que o conceito de qualidade e 

complexo e multifacetado, quando se refere a sua utiliza<;ao dentro de urn 

processo especifico. 

Porem, ao se tratar a questao da qualidade dentro de uma organiza<;ao, o 

enfoque principal sera o consumidor, que e a extremidade oposta ao inicio das 

a<;6es pertinentes a administra<;ao e o seu comportamento diante dos produtos 

que lhe sao oferecidos. 

4 PALADIN!, E. P. Gestao da qualidade. Teoria e pratica. Sao Paulo: Atlas, 2000. 
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lsto engloba uma serie de fatores que no conjunto oferecem 

oportunidades amplas de op9ao para o consumidor apreciar e decidir pelos 

produtos e servi9os oferecidos num mercado cada vez mais exigente e instigador 

para os profissionais da administra9ao. 

Paton5 afirma que com o avan9o tecnol6gico, a qualidade cada vez mais 

esta atada as a96es. Desta forma todos os meios de comunica9ao, facilitados 

agora pela informatiza9ao e pela globaliza9ao, estao remodelando o universo que 

compreende a qualidade, tornando-a mais necessaria, mais requisitada e, 

portanto, mais "vigiada". 

Guaspari6 considera que a qualidade esta conectada mais a melhoria do 

que a perfei9ao, e que esta melhoria pode assumir duas condi96es: continua e 

por rupturas. Assim: 

Vamos observar como fazemos as coisas e encontrar maneiras de 
melhora-las cada vez mais.' ( ... ) A melhoria por rupturas diz: 'Todos os 
fatos estao a tona. lsso nao e uma questao de melhorar cada vez mais o 
que fazemos atualmente e sim de se encontrar maneiras novas e 
melhores de fazer as coisas.' 

Ao se avaliar uma organiza9ao se esta pondo em observa9ao e analise a 

sua qualidade, de que forma ela esta sendo administrada internamente e de que 

forma eta se reflete no mercado externo. 

Assim, uma reflexao importante sobre a qualidade e oferecida por 

Paladini7, e define a proposta desta discussao em suas bases: 

5 PATON, S.M. 0 futuro da qualidade. Banas Qualidade, v. 9, no 94, man;o 2000. 
6 GUASPARI, J. Pensamento ortodoxo prejudica avanc;os. CQ-Qualidade, marc;o 1999. 
7 PALADIN!, op. cit. 
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A gestao da qualidade nao deve limitar-se a enfase do cliente no 
conceito da qualidade, mas envolver, principalmente, o esforc:;:o da 
empresa em compreender, exatamente, o que o cliente quer e 
determinar, as altera96es a serem processadas no processo produtivo 
para adequa-lo, de forma rapida e eficiente, aos requisitos da qualidade, 
por ele determinado. 

Segundo Falconi8 , a empresa e bern sucedida e, portanto sobrevive no 

mercado financeiro, no mercado de trabalho e, no mercado consumidor, quando 

ela se preocupa com todos os segmentos envolvidos com seu processo produtivo. 

Ou seja, com o produto, com o lucro envolvido e com sua equipe de 

trabalho. Este processo interativo garante a sua vida presente, e se persistir nesta 

busca pela qualidade total ela tera esta sobrevivencia garantida para propiciar a 

sua continuidade no mercado. 

2.2 lndicadores de Qualidade 

Os lndicadores de qualidade sao: 

componentes do conjunto de caracterfsticas da qualidade que identificam 
o produto ou serviyo de acordo com as necessidades e expectativas dos 
clientes e usuarios. Indices sao as informayoes numericas que 
quantificam os itens de controle e de verificayao. ltens de controle sao os 
Indices numericos estabelecidos sabre os efeitos de cada processo para 
medir as caracterlsticas da qualidade. ltens de verificayao sao os 
Indices numericos estabelecidos sabre as principais causas que afetam 
determinado item de controle9

• 

8 FALCONI, V. Satisfa9a as pessoas se quiser sobreviver. CQ-Qualidade, v. 7, n. 65, novembro, 
1997. 
9 ORLANDI e MAMMOLI, op. cit. 
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Segundo Orlandi e Mammoli (1997, p.22), os indicadores de qualidade 

compreendem a qualidade intrinseca, o custo/prec;o, o atendimento, seguranc;a, 

clima organizacional e o desempenho global. 

Ja para Gonc;alves10
, os indicadores da qualidade sao divididos em 

objetivos e subjetivos. 

Entre os indicadores objetivos tem-se o tempo de execuc;ao, o tempo de 

espera, o numero de erros, o numero de reclamac;oes, tempo de resposta, volume 

de transac;oes por cliente entre outros. Ja os indicadores subjetivos incluem a 

satisfac;ao, a cortesia, a confiabilidade, a credibilidade, prestabilidade, seguranc;a 

e empatia entre outros. 

Para o autor, a qualidade pode ser medida pela sucessao das atividades 

ou servic;os que estao disponibilizados para suprir as necessidades e exigemcias 

do cliente diante do mercado na apresentac;ao do produto. Este sera o diferencial 

para a concorremcia e garantira o referendal para a sua fidelidade e constancia 

pelos servic;os e produtos. 

Ou seja, 

a percep~;ao geral que os clientes tern sabre qualidade para uma 
determinada empresa de servi~;os e baseada em diversos atributos. Eles 
notam a diferen~;a entre a classifica~;ao que deram para a qualidade 
recebida e a que eles esperavam receber. 

De acordo com a ABNT, a qualidade e: 

a totalidade de caracterfsticas de um produto ou servi<;o que lhe confere 
a capacidade de satisfazer as necessidades implfcitas ou explfcitas. 

10 GONCALVES, A. P. 0 benchmarking e a gestao comparativa. FROTA, M. N. Como capacitar 
os recursos humanos (parte 1). CQ-Qualidade, v. 7, n° 56, setembro, 1997. 
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lndicadores, portanto, sao as formas em que se representam 

quantitativamente as caracteristicas de produtos e processos. Sua func;ao e a de 

avaliar o desenvolvimento da qualidade e o desempenho dos seus produtos e 

processos. Eles disponibilizam os dados para se medir os produtos e processos 

de qualidade. 

Takashima11 aponta para a necessidade de se estabelecer criterios na 

gerac;ao de indicadores de qualidade. Estes criterios e que asseguram o que ele 

considera como "a disponibilidade dos dados e resultados mais relevantes no 

menor tempo possivel e ao menor custo." 

Os principais criterios apontados por Takashima sao: 

• seletividade ou importancia; 

• simplicidade e clareza; 

• abrangencia; 

• rastreabilidade e acessibilidade; 

• comparabilidade; 

• estabilidade e rapidez de disponibilidade e 

• baixo custo de obtenc;ao. 

2.3 0 Consumidor 

A sociedade e urn estudo de diversidade. Observa-se a diversidade nas 

empresas, nos fabricantes, nos costumes, nos paises, e ate mesmo nas 

perspectivas te6ricas do comportamento do consumidor. 

11 TAKASHIMA, N. T. lndicadores da qualidade e do alto desempenho: como estabelecer metas e 
medir resultados. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1996. 
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Contudo, apesar da diversidade que existe na sociedade, ha tambem 

muitas similaridades. A segmenta«;ao dos grupos-alvo com base nessas 

similaridades possibilita as empresas planejar estrategias de marketing com as 

quais os consumidores poderao se identificar. 

0 estudo do comportamento do consumidor capacita as empresas a 

entender e a prever o comportamento do consumidor no mercado; ele tambem 

promove a compreensao do papel que o consume tern na vida dos individuos. 

0 comportamento do consumidor e definido como o comportamento que 

os consumidores demonstram na busca, compra, uso, avalia«;ao e descarte de 

produtos, servi«;os e ideias que eles esperam que va satisfazer suas 

necessidades. 

0 estudo do comportamento do consumidor nao lida apenas com o que 

os consumidores compram, mas tambem com por que eles compram, quando, 

onde e como compram, e com que freqOencia compra12
. 

A motiva«;ao e a for«;a interior de urn individuo que o impele a a«;ao. Esta 

for«;a e produzida por urn estado de tensao desconfortavel, que existe como 

resultado de uma necessidade insatisfeita. Todos os individuos tern necessidades 

e desejos. A for«;a inconsciente do individuo para reduzir a tensao gerada pela 

necessidade resulta em urn comportamento que ele espera que va satisfazer as 

necessidades, e, portanto, gerar urn estado mais confortavel13
. 

Tendo em maos dados quantitativos razoavelmente fidedignos sobre o 

numero de pessoas que vivem em cada regiao geografica do pais, quantas delas 

12 KOTLER, Philip. Administra~o de marketing. Sao Paulo: Prentice Hall, 2000. 
13 VAVRA, Terry G. Marketing de relacionamento: aftermarketing. Sao Paulo: Atlas, 1993. 
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possuem curso secundario, e assim por diante. Tambem tern informa96es 

mercadol6gicas bastante adequadas acerca da renda e de sua distribui9ao. Para 

alguns produtos, somente os fatores demograficos e economicos podem explicar 

por que urn consumidor adquiriu determinado produto. 

A maior parte das compras de urn consumidor, porem, tambem costuma 

ser influenciada por fatores de ordem psicol6gica ou sociol6gica. Diferen9a dos 

fatores demograficos e economicos por si s6 nao explica satisfatoriamente 

algumas varia96es no comportamento individual. 

Sabe-se muito pouco sobre o que se passa na mente de urn comprador, o 

que o leva a compra e a sua atitude ap6s a a9ao de comprar. Os motivos de 

compra podem ser agrupados em diferentes niveis, dependendo da no9ao que o 

consumidor tern dos mesmos e da sua vontade de divulga-los. 

No primeiro grupo, o comprador reconhece e esta disposto a falar a 

respeito de seus motivos para adquirir certos produtos. No segundo, esta ciente 

das raz6es que o levaram a comprar, porem nao quer admitir-lo a outrem. Os 

motives mais ditrceis de revelar sao os do terceiro grupo, em que as pr6prios 

compradores nao sabem dos verdadeiros fatores que influem na sua a9ao de 

comprar14
. 

Se acrescentar a estes motives toda a complexidade de inumeras 

varia96es que ocorrem por ser cada consumidor urn individuo independente, com 

sua propria personalidade, entao o trabalho de entender o comportamento pede 

ate parecer urn sonho impossivel. 

14 VAVRA, op. cit. 
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No entanto deve-se tentar, pois, uma certa compreensao da maneira de 

agir do consumidor e essencial para o sucesso de nosso produto. 

Felizmente os homens de marketing, trabalho em conjunto com 

estudiosos do comportamento humano, vern conseguindo algum exito em 

elaborar generaliza96es sobre os fatores individuais e coletivos na medida em 

que procuram influir na atitude de compra do consumidor. 

2.4 Qualidade para o Cliente 

lsto quer dizer que os procedimentos num processo de melhoria 

continuos nao compartilham os mesmos caminhos que o processo de melhoria 

por rupturas, sabendo-se que sao necessarias premissas especificas para cada 

situa9ao. De toda forma, o objetivo de cada uma dessas premissas deve levar em 

considera9ao o cliente. 

Entre as mais diversas atividades produtivas, a qualidade e sua gestao 

focada no cliente obedecem a uma diretriz basica comum a outras organiza96es, 

porem, se diferencia pelos produtos que sao preparados, pelos metodos que sao 

aplicados para seu desenvolvimento e pelo impacto frente ao mercado externo ao 

final. 

Gerar a qualidade direcionando-a em fun9ao do cliente significa abordar 

uma serie segmentada de processes que envolvem niveis diferenciados de ac;:oes 

e a discriminac;:ao das etapas que englobam a organiza9ao e a sua busca pela 

gestae bern sucedida. 
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Para Orlandi e Mammoli15
, os clientes possuem necessidades e 

exigencias e nem sempre estas vern na forma de uma linguagem tecnica 

perceptive!. 0 que e francamente perceptive! e 0 resultado das atividades das 

organiza96es e seu sucesso ou fracasso. 

Assim, 

os clientes/usuarios sao aqueles que adquirem ou usam o resultado de 
urn processo, seja ele produto ou serviyo; e o processo e o fluxo de 
atividades que culmina num produto ou serviyo. 

Desta forma, o servi9o prestado, o que ele realmente esperava, a 

qualidade com a qual ele recebeu o atendimento e os graus de satisfa9ao sao 

atributos que mediarao a sua avalia9ao em rela9ao ao serviyo. 

Para que tais servi9os e produtos sejam desenvolvidos com sucesso, e 

necessaria urn planejamento estrategico das a96es de uma organiza9ao, seja 

qual for o seu produto e/ou servi9os oferecidos ao mercado. 

Martinez 16 comenta que as atividades a serem desenvolvidas por uma 

organiza9ao sempre contarao com uma tecnologia basica que culminara em uma 

capacidade de produ9ao e a analise das necessidades do mercado frente os 

produtos e servi9os que a mesma tern a oferecer. 

A questao do lucro e uma conscientizayao mais palpavel da real 

necessidade da organiza9ao que e o de existir e permanecer no mercado 

competitive. Esta e a essencia de qualquer organizayao dentro do mercado 

consumidor em geral. A capacidade de atender a demanda deste mercado e 

15 ORLANDI, E. F. E.; MAMMOLI, M. Os indicadores da qualidade. CQ-Qualidade, v. 7, n. 63, 
aj}osto, 1997. 
1 MARTINEZ, W. F. N. A forc;a propulsora das empresas. CQ-Qualidade, v. 8, no 79, dezembro 
1998. 
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investir em otimizac;ao dos seus servic;os e produtos e acima de tudo, manter-se 

ativa e com vantagens competitivas frente as concorrentes. 

A diferenc;a entre uma organizac;ao e outra e simplesmente a sua 

essencia base que a permite competir com o que Gonc;alves 17 denominou de 

forc;a propulsora, que e a base do planejamento estrategico da organizac;ao frente 

o mercado. 

Esta forc;a e o que a Lei de Shepherd citado por Gonc;alves 18 considera: 

Por tras de cada corporat;:ao deve existir uma forya singular, ou urn 
motivo, que a distingue de qualquer outra estrutura corporativa e define 
sua identidade particular. 

Para que se garantam resultados satisfat6rios, a organizac;ao, uma vez 

definidas as metas, feito o planejamento estrategico, deve voltar-se para o estudo, 

o pensamento e a concentrac;ao para intuir sobre quais as medidas a serem 

praticadas. 

Lawton apud Lamas 19 comenta que: 

A cultura de uma organizat;:ao e baseada em linguagem, crenc;as, 
valores, relac;6es interpessoais e comportamentos comuns. Nao pode 
ser mudada da noite para o dia. Podemos aumentar a velocidade da 
mudanc;a cultural atacando cada urn destes elementos da base cultural. 
A administrat;:ao superior esta melhor posicionada para faze-lo. 

Para Costa Curta Junqueira (1998}, a busca pelo equiHbrio entre os 
{ 

aspectos pessoal e profissional e fundamental para o sucesso no relacionamento 

no trabalho sem detrimento dos seres humanos envolvidos no processo. 

17 GONCALVES, A. P. Como foco no cliente e no mercado. CQ-Qualidade, v. 7, n° 63, agosto 
1997(b). 
18 GONCALVES, op. cit 
19 LAMAS, V. S. Dificuldades estruturais de urn processo. Parte II. CQ-Qualidade, v. 3, n. 88, 
setembro, 1999. 
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A gestao da qualidade esta diretamente relacionada com as atividades 

produtivas que as empresas desenvolvem junto aos mercados. 

Assim, a organizac;ao, a natureza dos produtos e dos servic;os e a relac;ao 

que devem para com o cliente, sao fundamentais para a definic;ao das ac;oes a 

serem tomadas dentro da empresa. 

De acordo com Paladini20
: A gestao da qualidade envolve ac;oes 

produtivas de tres naturezas distintas: as atividades industriais, a gerac;ao de 

servic;os e a estruturac;ao de metodos. 

2.5 Conceituac;ao de Termos 

Compreender a dinamica do desenvolvimento do processo de qualidade 

numa organizac;ao voltada ao marketing de relacionamento necessita de 

ferramentas de auxilio. Assim, e importante reconhecer determinados termos 

essenciais a proposta deste trabalho. 

Bens tangiveis - sao produtos que existem na sua forma fisica, concreta. 

As atividades industriais ocupam-se da produc;ao de bens tangfveis. (exemplo: 

industrias de fabricac;ao de produtos) 

Bens intangiveis - e o servic;o onde a ac;ao e desenvolvida por terceiros, 

atendendo a demanda, de forma definida por urn usuario ou cliente. (0 processo 

de gerac;ao de servic;os ocupa-se disto. Urn exemplo, o sistema bancario). 

20 PALADIN!, op. cit. 
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Barbosa21 tambem conceituam alguns termos comumente utilizados nesta 

proposta. 

Processo- "E urn conjunto de causas que produzem urn efeito". Em uma 

industria, acontece uma serie de causas que provoca o efeito principal, qual seja, 

a produc;ao de determinado bern. Ela pode se apresentar como o processo de 

recepc;ao da materia-prima, atendimento ao cliente, logistica de produc;ao, entre 

outras ac;oes. 

Produto - "Denomina-se produto como o resultado de urn processo" (p. 

7). Assim, urn produto pode ser material ou nao, dependendo da natureza do 

processo, como no caso dos recursos humanos, cujo produto e o gerenciamento 

das relac;oes de trabalho na empresa. 

Cliente - "E aquele (pessoa, instituic;ao, processo) que recebe (ou 

compra) e utiliza o produto" (p. 7). 

Desta maneira, de acordo com Barbosa22
, delegar responsabilidades para 

cada segmento, nem sempre e uma tarefa clara, uma vez que os papeis de cada 

urn sao dinamicos e podem mudar conforme o estagio. Ou seja, 

Veja-se, par exemplo, o caso de urn gerente de processos, que e 
responsavel pela logfstica de uma parte de produ9ao de urn produto. 
Sera que o produto desse gerente e o produto criado, e o cliente e o 
consumidor? Podemos olhar sob outra perspectiva e dizer que o produto 
e o processo de produ9ao em si e o cliente e a propria empresa. 

Uma vez definidos os papeis, a questao da qualidade no processo de 

atendimento ao cliente torna-se primordial porque e sua gestao que vai direcionar 

21 BARBOSA, E. F.; POVOA FILHO, F. L.; XAVIER, G. G.; SILVEIRA, H. N.; TZENG, L. C. W.; 
COELHO, M. I. M.; FERNANDES, M. L.M.; FREITAS, M.A. Gerencia da qualidade total na 
educa9ao. Bela Horizonte: Funda9ao Christiano Ottoni/Universidade Federal de Minas Gerais, 
1994. 
22 BARBOSA, op. cit. 
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as necessidades entre as partes corrigindo-se no caminho de acordo com o 

desenvolvimento do processo. 

Nesta situa~ao, o que ocorre em geral e a gestao do conhecimento 

executado na forma de tarefas pre-definidas. (exemplo: processes produtivos, 

consultorias, programas e metodologias, transferencia de inforrna~ao). 

Paladini23 sintetizou bern a questao da gestao da qualidade de 

atendimento ao estabelecer uma estrategia de a~ao voltada para o seu 

planejamento e desenvolvimento. 

Logicamente quando se faz urn planejamento de uma estrategia, a 

primeira etapa estara virtualmente isenta de erros, de falhas. Com o seu 

desenrolar, elas irao surgindo e adquirindo formas. 

0 objetivo desta estrategia e diagnosticar as possiveis falhas na primeira 

etapa, elimina-las na segunda etapa ao detectar as causas e corrigi-las realizando 

as mudan~as necessarias para finalmente tornar o processo bern sucedido. 

0 que parece ser uma receita pre-programada, na realidade necessita de 

longos periodos de planejamento, fases gradualmente desenvolvidas de 

adapta~ao das partes: diagn6stico continuo dos pontos a serem refor~ados nas 

atividades, ate atingir resultados satisfat6rios. 

23 PALADIN!, op. cit. 
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Qualidade in-line 

0 processo produtivo de uma empresa pressupoe o correto cumprimento 

das atividades estabelecidas, projetando-se o resultado final sem falhas, 

otimizando as estrategias de a9ao. 

Qualidade off-line 

0 ambiente off-line logicamente faz parte da empresa, assim como o 

ambiente in-line, com a diferen9a de que ele nao atua diretamente no processo 

' 

produtivo e sim, de forma paralela, porem essencial - em toda a sua estrutura. 

De acordo com Taguchi apud Paladini24
, o controle de qualidade off-line e 

"urn metodo sistematico para otimizar 0 projeto do produto e 0 projeto do proprio 

processo produtivo." 

Qualidade on-line 

Nesta fase, a busca pela qualidade estende a empresa para o cliente, 

observa sua rela9ao com ele e analisa, diagnostica e busca formas para 

estabelecer o perfil ideal para o seu produto. 

Este processo interativo e ponto-chave para a sobreviv€mcia da empresa, 

pois, entendendo o mercado esta pode dinamizar-se e acompanhar as mudan9as, 

adaptar-se e responder dentro do processo produtivo, captando as necessidades 

da clientela. 

24 PALADIN!, op. cit. 
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Esta ultima etapa compreende atividades cientificas extracurriculares, 

estagios, cursos, marketing da empresa de metodos para a sociedade entre 

outros. 

2.6 Aten98o ao Cliente como Ferramenta de Marketing 

0 exito de uma empresa depende fundamentalmente da demanda de 

seus clientes. Eles sao os protagonistas principais e o fator mais importante que 

intervem no jogo dos neg6cios. 

Se a empresa nao satisfizer as necessidades e desejos de seus clientes 

terao uma existencia muito curta. Todos os esfon;os devem estar orientados para 

o cliente, porque ele e o verdadeiro impulsor de todas as atividades da empresa. 

De nada serve que o produto ou o servic;o seja de boa qualidade, a prec;o 

competitive ou esteja bern apresentado, se nao existem compradores. 0 mercado 

ja nao se assemelha em nada ao dos anos passados, que era tao previsivel e 

compreensivel. 

A preocupac;ao era produzir mais e melhor, porque havia suficiente 

demanda para atender. Hoje a situac;ao se transformou de uma forma dramatica. 

A pressao da oferta de bens e servic;os e a saturac;ao dos mercados 

obrigam as empresas de distintos setores e tamanhos a pensar e atuar com 

criterios distintos para captar e reter a esses "clientes escorregadios" que nao 

mantem "lealdade" nem com as marcas nem com as empresas. 
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Muitos empreendedores insistem em que a experiencia pode ser aplicavel 

a qualquer situac;ao e se percebem tarde que sua empresa nao esta sofrendo 

uma recessao passageira, mas sim estao ficando fora do neg6cio. 

0 principal objetivo de todo empresario e conhecer e entender tao bern 

aos clientes, que o produto ou servic;o possa ser definido e ajustado a suas 

necessidades para poder satisfaze-lo. 

Levitt25 diz que o fim de qualquer neg6cio e fazer e conservar aos 

clientes. Em uma situac;ao de mercados cada vez mais segmentados, conseguir a 

diferenciac;ao mediante o desenho, a qualidade, a embalagem ou o prec;o, 

demonstra-se como cada vez mais dificil de conseguir. 

Par exemplo, as cadeias de supermercados se deram conta ja de que 

cada vez e mais dificil diferenciar-se de seus competidores em ap6ie aos 

produtos que vendem ou aos prec;os. 

Par outra parte, a manutenc;ao de uma imagem comercial utilizando-se 

apenas da publicidade tambem se demonstra dificil. Entretanto oferecer ao cliente 

servic;os notavelmente melhorados atraves de estacionamentos, sistemas de 

pagamento eficazes, servic;o a domicilio e outras vantagens, sao atitudes que os 

clientes valorizam e, portanto, geram uma vantagem competitiva. 

Par que ha pessoas que faz dez anos que vao ao mesmo alfaiate, 

mecanico ou cabeleireiro? Par que a gente repete nos mesmos restaurantes? 

Sem duvida ha muitas raz6es, mas ha uma sabre todas: uma imensa 

entrega par parte do pessoal de cantata a seu produto e a sua clientela, urn 

25 LUCA NETO, D. D. Vamos nos comunicar com nossos clientes? Revista T&D. Desenvolvendo 
talentos, v. 7, n° 84, dezembro 1999. 
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tratamento cuidadoso e uma empatia imensa acompanhada de uma grande 

compreensao e generosidade. 

S6 vendo o cliente como aliado, como urn s6cio que se envolvera em 

nosso neg6cio havera possibilidade de amplia9ao do mercado, sobretudo, em 

tempos de crise. A aten9ao ao cliente atraves do pessoal de cantata procura, no 

fundo, melhorar as tecnicas com o cliente no momenta da compra e venda. 

A aten9ao ao cliente entendida desta forma se converte assim em uma 

poderosa ferramenta de marketing, representando urn meio extraordinariamente 

rentavel e em muitos casas o (mica disponivel para lutar contra a compet€mcia. 

2.7 0 cliente 

0 que e urn cliente? Refere-se urn cliente quando fala-se uma pessoa 

fisica ou juridica que tern a necessidade de urn produto ou servi9o. Esta 

necessidade pode adotar varias formas dependendo de que o cliente saiba ou 

nao saiba como satisfaze-la26
. 

No primeiro caso o cliente demandara diretamente o produto, no segundo 

solicitara do pessoal de cantata urn assessoramento. 

Supoe-se urn fumante que se reconhece como tal e sabe de que maneira 

pode responder a sua inquieta9ao de consumir tabaco. Quando este individuo se 

dirige a urn quiosque e compra urn ma9o de cigarros, o pessoal de cantata esta 

26 VASCONCELOS, M. J. E. A cria~ao da consciencia critica. Revista T&D. Desenvolvendo 
pessoas, v. 7, n° 84, dezembro 1999. 
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simplesmente despachando, posto que e 0 comprador 0 que demanda 

concretamente o que vai se levar, em que quantidade, maneira etc. 

Mas ha outras ocasioes em que a necessidade do comprador pode ser 

reconhecida, mas sem saber como satisfazer. Urn exemplo e quando se sabe da 

necessidade de urn aparelho de ar condicionado, mas se desconhece que tipo de 

maquina sera a mais apropriada. 

E. aqui que o cliente demanda assessoramento fazendo-se crucial neste 

momenta a atividade do pessoal de apoio. De uma forma e outra, o cliente mostra 

uma tendemcia maior ou menor em relagao a compra do produto. 

Este nao podera ser adquirido em nenhum caso, a menos que conte com 

uma capacidade aquisitiva adequada as caracterlsticas do que se quer vender. 

Em outras palavras o comprador tern que ter solvencia. 

0 nlvel de resposta economica do cliente pode-se expressar no momenta 

mesmo em que adquire o produto mediante o pagamento a vista do que compra, 

e o que se conhece como solvencia presente. 

Outra possibilidade e a satisfagao postergada da divida mediante seu 

fracionamento em quantidades inferiores. E. a solvencia postergada. 

2.8 Poder de decisao 

Quando o comprador disp6e de absoluta autonomia para determinar a 

compra de algo seu poder de decisao e absoluto. Ha ocasi6es nas que quem 
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compra deve adequar sua opiniao com outra pessoa, com o fim de acordar se 

realizarem a compra ou nao. 

lsto se produz, comumente, entre casais, s6cios, etc, sendo neste caso 

um poder de decisao compartilhado. 

Se pelo contrario o cliente pode fazer e desfazer segundo seu criteria, 

mas pede a opiniao de outras pessoas antes de pronunciar-se a favor ou contra, 

seu poder de decisao e influenciado. 

Nestes casas nao tera que lhe dar tudo o que pede, a nao ser aquila que 

pode satisfazer suas necessidades. E para isto, s6 tera que estar ai, com 

vontades de faze-lo realmente. 

2.9 0 Cliente e Estrategias de Fidelizac;ao 

Q desenvolvimento das tecnologias da informac;ao durante OS ultimos 

anos propiciou a aproximac;ao entre as empresas e seus clientes ao poder 

estabelecer uma comunicayao interativa muito mais facil e frequente que no 

passado. 

As comunicac;Oes em grande velocidade, das redes informaticas, os 

cartoes magneticos ou inteligentes27
, estao favorecendo a introduyao de 

mudanc;as importantes no marketing das empresas, cuja manifestayao, mas 

27 TRUCKEL, A. c.; GOMES, v. Reflexoes sobre a imporUincia da forma~o intelectual no 
processo de ensinar a aprender empreendedorismo. In: "0 administrador e o novo mih~nio"- XX 
Semana do Administrador/UEM. Anais ... 18 a 22 de setembro de 2000. Universidade Estadual de 
Maringa e Faculdades Maringa, 2000. p. 316-326. 
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visivel tern Iugar no ambito das rela¢es entre as empresas de produtos e 

servic;os de consumo e os consumidores finais. 

A realidade indisputavel de uma mudan9a emergente importante na 

atua9Bo das empresas, identificada atraves de denomina96es como marketing de 

base de dados, marketing de frequfmcia, marketing interativo e fideliza98o de 

clientes, faz que em ocasioes se vinculem as novas tecnologias princfpios e 

praticas existentes ha muito tempo na cultura empresarial, sobretudo, entre 

aquelas empresas com uma clara orienta9Bo para o mercado. 

Assim por exemplo, em urn interessante e recente artigo de McRae28
, 

este autor se refere a habilidade da multinacional Philips para desenvolver um 

produto "online" para crian9as, mediante a participa98o destes junto de pessoas 

adultas, para gerar ideias de novas produtos eletronicos que pudessem satisfazer 

as necessidades dos clientes. 

Desta forma, conforme assinala McRae, as crian98s nao somente 

ajudaram a Philips a desenhar seu produto, mas sim tambem se converteram em 

clientes potenciais do mesmo. 

Entretanto, tera que assinalar que na atua9Bo da Philips descrita por 

McRae, utilizou-se uma das usuais tecnicas de investiga98o que as empresas 

podem empregar para desenhar seus produtos de acordo com os desejos e 

preferencias dos consumidores. 

Foi realmente vontade dos projetistas da Philips, de integrar no processo 

de cria98o dos novas produtos, os usuaries potenciais do mesmo, o que permitiu 

conseguir o desenho e caracterlsticas desse produto "online". 

28 McRAE, H. 0 mundo em 2020. HSM Management, v. 3, no 15, p. 112-118, julho/agosto, 1999. 
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As novas tecnologias da informa9ao reduzem os tempos de urn grande 

numero de operayaes, fazem economicamente possiveis tarefas que 

anteriormente nao o eram e abrem amplamente a porta a novas aplicayees, 

favorecendo o desenvolvimento de principios existentes na cultura empresarial, 

entre os que se encontram as rela9oes das empresas com os diferentes publicos 

e organiza9oes. 

2.1 0 0 conceito de fidelidade ou lealdade de clientes 

Sob esta denominayao se define o comportamento favoravel e repetitivo 

de compra que tern as pessoas ou as organiza9oes para os produtos/servi9os em 

geral de uma empresa ou para urn determinado produto/servi<;o em particular da 

mesma. 

De acordo com este conceito, poderfamos falar de fidelidade global ou de 

fidelidade especlfica, na medida em que o comportamento favoravel de compra 

estivesse relacionado para todos ou, ao menos, a maioria dos produtos/servi9os 

de uma empresa ou pelo contrario, quando essa fidelidade somente tivesse Iugar 

para urn dos produtos/servi9os oferecidos pela empresa em particula~. 

A denominayao de fidelidade ou lealdade de clientes tende a identificar-se 

com certa frequencia com a denomina<;ao de "retenyao de clientes", ja que am bas 

as denomina<;oes se referem ao comportamento repetitivo de compra de 

29 NEVES, c. Ferramentas para transitar na nova (e em qualquer) era. T&D. Desenvolvendo 
talentos, v. 7, no 71, novembro 1998. 
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determinados clientes por volta dos produtos ou servi~s de uma empresa 

durante urn amplo periodo de tempo. 

Entretanto, estas denominagoes descansam em principios distintos, ja 

que a fidelidade ou lealdade de clientes entranha a existencia previa de uma 

atitude positiva para o produto ou servigo da empresa seguida de urn 

comportamento favoravel de compra para o mesmo30
. 

Pelo contrario, a denominac;Bo de retenc;Bo de clientes trata de impedir 

que os clientes da empresa deixem de comprar na mesma mediante a realizagao 

de determinadas atuagaes que permitam sua retenc;Bo, sem que nelas se 

contemple a existencia previa de uma atitude favoravel para a empresa. 

A retenc;Bo de clientes tern muito mais que ver com situagoes de domfnio 

do mercado apoiadas no poder monopolistico, ja seja este de direito ou de fato, 

em certas zonas geograficas ou em determinados segmentos do mercado, que 

com a existencia de uma predisposiyao favoravel dos clientes para a empresa 

apoiada no atrativo que as caracteristicas que apresentam seus produtos ou 

servigos e na simpatia que a propria empresa acordada entre os clientes. 

2. 11 0 marco da fidelizac;ao de clientes 

A fidelizayao de clientes pode ter Iugar em todos os mercados, sejam 

estes mercados de consume ou de organizagoes, assim como em mercados de 

produtos ou servi~s. 

30 NEVES, op. cit. 
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0 interesse pela fideliza~o de clientes, que tern se manifestado 

principalmente nos ultimos anos, e consequencia da globaliza~o. a competi~o e 

a saturac;ao dos mercados, embora em realidade seja dificil imaginar que possam 

existir empresas que formal mente rechacem a ideia de fidelizar a seus clientes. 

A maioria das empresas e consultores de dire~o esta plenamente de 

acordo de que nos mercados atuais e muito mais custoso captar novos clientes 

que conseguir elevar a fidelidade dos clientes existentes. 

Para aquelas empresas existentes atualmente no mercado, a fideliza<;ao 

de clientes toma-se a op~o principal, sobretudo para as empresas que tern uma 

estrategia geral de crescimento nulo ou reduzido. 

Tambem para aquelas outras empresas que tern uma forte estrategia 

geral de crescimento, a fideliza~o de clientes transforma-se em uma opc;8o 

importante junto com a opc;ao de captac;ao de novos clientes. 

Para as novas empresas e para aquelas outras que desejem introduzir-se 

em novos mercados, a fidelizac;ao de clientes esta sujeita a captac;ao previa de 

clientes, constituindo uma op<;ao sucessiva a primeira. 

A rentabilidade que os clientes representam para as empresas varia de 

forma sensivel conforme o caso, por isso o interesse das mesmas pela fideliza~o 

e desigual e em consequencia, os pianos de fideliza~o que se desenhem tern 

que contemplar esta realidade centrando-se naqueles segmentos mais 

importantes para a empresa. 

Relacionando-se a frequencia de compra de urn produto ou servic;o com o 

beneficia unitario contribuido pelo mesmo, para os niveis de elevada e baixa 
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frequencia de compra e os nfveis de elevado e sob beneficia unitario, pode-se 

identificar quatro situac;Oes distintas, que apresentam urn interesse diferente para 

as empresas do ponto de vista da fidelizagao dos clientes que se encontra em 

cada uma delas. 

Abaixo ficam refletidas estas quatro situac;Oes comentadas. 

Baixa freqi.iencia de compra e sob beneficia (Situa~ao A) 

Este segmento de clientela nao requer em geral o desenho de nenhum 

plano especffico para fidelizar a mesma. 

A fidelizayao deste segmento deve ser consequencia da atuayao geral da 

empresa no mercado. Pelo contrario, a empresa tern que estabelecer uma 

estrategia que a permita posar a qualquer das outras tres situac;Oes, por ser 

melhores que em que se encontra. 

A situayao 8 lhe proporcionaria uma maior estabilidade, a situayao D urn 

maior beneffcio e a situa<;ao C uma maior estabilidade e beneficia 

simultaneamente. 

Alta freqi.iencia de compra e sob beneficia (Sjtua~ao B) 

Urn segmento de clientela destas caracterlsticas permite uma boa 

estabilidade no mercado sempre que a empresa consiga manter uma elevada 

frequencia de compra entre seus clientes ou, fortes compras embora sejam 

esporadicas. 
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A estrategia da empresa deve estar dirigida a manter pelo menos a 

fideliza~o deste segmento de clientes e tratar de conseguir a capta~o e 

fideliza~o dos clientes existentes em segmento C que lhe proporcionaria urn 

maior beneffcio e estabilidade. 

EJevada freqiiencia de compra e alto beneficio (Situa~o C) 

Este segmento ou estrutura da ctientela e o que a todas as empresas 

gostariam de ter. Nesta situa~o, a fideliza~o desta clientela deve ser o objetivo 

prioritario da empresa, relegando a urn segundo nfvel a capta~o de novos 

clientes no caso de que a empresa tenha estrategias de crescimento elevado. 

Baixa freqiiencia de compra e elevado beneficia (Situa~ao 0) 

Com segmentos de clientela destas caracteristicas as empresas 

conseguem bons rendimentos ao ter uma clientela muito rentavel, embora sua 

situa~o possa ver-se negativamente afetada no caso de que perdesse alguns de 

seus clientes, ao ser reduzido o numero de clientes. 

A estrategia das empresas tern que estar orientada a manter a fidelidade 

desta clientela assim como a capta9ao e fideliza9ao da clientela do segmento C. 

2.12 Os 30 R's- Tipos de Relacionamento 

Urn relacionamento e constituldo por meio de uma serie de intera96es 

colaborativas entre empresas e clientes. Com o tempo, essas intera96es 
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sucessivas desenvolvem urn contexte que reflete o desejo dos clientes. Gada 

relacionamento e diferente e gera informa95es importantes das participa9fies 

individuais de clientes. 

0 Marketing de Relacionamento Total de acordo com Gummesson 

(1999), e adapta9oes da obra na versao 2005, e baseado em relacionamentos, 

redes e intera96es com todos os participantes do processo. Assim, o autor 

relaciona trinta tipos de relacionamentos importantes para implementa9ao do 

Marketing de Relacionamento dentro de uma organiza98o, sao eles: 

1- Relacionamento entre o fornecedor e o cliente que e na realidade o 

maior relacionamento do marketing; pais e a troca fundamental de valor que 

constitui a base do neg6cio; 

2- Relacionamento entre o fornecedor, o cliente e o concorrente, trazendo 

a tona a competi98o como ingrediente fundamental de valor que constitui a base 

do neg6cio; 

3- Relacionamento com os canais de distribui9ao, em que a tradicional 

distribui98o flsica e o moderno gerenciamento do canal incluindo bens, servi9os, 

pessoas e informa9oes consiste numa rede de relacionamento; 

4- Relacionamentos em tempo integral e em parte do tempo, trazendo 

uma nova filosofia para dentro da empresa, mostrando a contribui98o de cada urn 

dentro da organiza98o na constru9ao do relacionamento com clientes externos; 

5- 0 relacionamento entre o cliente e a produ98o traduzido muitas vezes 

como o "momenta da verdade"; 

6- 0 consumidor multifacetado e o fornecedor multifacetado; 



7- Relacionamento com cliente do cliente; 

8- 0 Relacionamento proximo contra o relacionamento distante. 

9-Relacionamento com clientes insatisfeitos; 

40 

1 0- Relacionamento de monopolio quando o cliente e prisioneiro do 

fornecedor ou vice-versa; o cliente como s6cio com o objetivo de criar urn 

relacionamento duradouro; 

11- 0 consumidor enquanto "Membra". Para criar urn relacionamento 

solido de tonga dura98o. 

12- Relacionamento eletr6nico onde a tecnologia da informa98o e urn 

elemento fundamental nos diversos tipos de marketing; 

13- Relacionamentos - parassociais rela9oes com marcas e objetos onde 

ha incorporac;ao da sociedade com a marca da empresa; 

14- Relacionamento nao comercial, entre setor publico e o 

cidadao/cliente; 

15- Relacionamento com o verde, onde ambiente e saude, 

gradativamente, esta tendo sua importancia incrementada; 

16- Relacionamento baseado nas leis atraves de contratos e ac;oes 

litigiosas; 

17- Relacionamento entre redes criminais construfdo atraves de urn 

negocio ilegal provocando perturbac;oes no funcionamento do mercado e da 

industria; 
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18- Rede pessoal e social frequentemente determinando rede de 

neg6cios atraves da condu~o dos neg6cios; 

19- "Megamarketing". 0 "cliente" real nem sempre se encontra no do 

mercado, em certas ocasioes, os relacionamentos precisam ser solicitados a 

governos, legisladores e outros com o objetivo de tornar possivel o nlvel 

operacionaf (mega marketing); 

20- Relacionamento atraves de alian~s entre empresas no mercado com 

o objetivo de inibir a competi~o e criar uma economia de mercado; 

21- Relacionamento do conhecimento com o objetivo estrategico e critico 

de aquisi9ao de conhecimentos e forma98o de alian9as; as mega alian98s 

buscando condi9oes basicas para relacionamento internacionais; 

22- Megaalian9Bs mudam as condi¢es basicas para o marketing; a 

Uniao Europeia e o Nafta sao exemplos de afian9Bs acima das companhias e 

industrias comuns. Etas existem em nlveis governamentais e supranacionais. 

23- Relacionamento com a mldia de massa como forma de influenciar a 

opiniao publica; 

24- Os mecanismos de mercado sao trazidos para dentro da companhia; 

relacionamento atraves de centros de Iueras dentro das organiza96es; o 

relacionamento com o cliente interne como forma de executar os processes entre 

os departamentos da organiza98o; 

25- Relacionamento com o consumidor interne, a dependencia entre os 

diferentes departamentos e camadas de uma empresa e vista como urn processo 
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consistente de rela96es intemas como a mesma importancia que os 

relacionamentos com os clientes extemos; 

26- A orienta«;ao para a qualidade e o consumidor interno; o 

relacionamento com os empregados como suporte necessaria para o 

relacionamento consistente com os clientes externos; 

27- Marketing interno - os relacionamentos com o mercado de 

funcionarios. 

28- A relayao matricial bidimensional, relacionamento entre organiZ89oes 

matriciais; 

29- Relacionamento com provedores externos de serviyos de marketing; 

suportam uma serie de servic;os para as organizac;oas; 

30- Relacionamento entre o proprietario e o financista determinando as 

condi96es sob as quais a func;ao de marketing pode operar; 

Para Gummesson (1999}, o grande diferencial das empresas que buscam 

o relacionamento como base para seu desenvolvimento; e a analise e 

interpretayao destes trinta tipos de relacionamento para que possam implementar 

com maior abrangencia, dentro do contexto do neg6cio, esta nova filosofia de 

Marketing de Relacionamento. 



43 

3. METODOLOGIA 

3.1 Definiyao do Problema 

Assim, como base no objetivo de pesquisa, que e o estudo de estrategias 

para retengao de ctientes, o desenvolvimento deste trabalho realizou-se a partir 

de uma analise te6rico-empirica, por meio de pesquisa bibliografica e 

interpretagao de dados em torno do tema, com apoio bibliografico. Tendo como 

tecnica a analise de conteudo ( comparar a realidade atual com os conhecimentos 

desenvolvidos sabre o tema na literatura especializada). 

A pesquisa desenvolveu-se de forma qualitativa, o que compreende urn 

conjunto de diferentes tecnicas interpretativas que visam a descrever e a 

decodificar os componentes de urn sistema complexo de significados (MAANEN, 

1979a, p.520). 

Utilizando como base instrumental para a realizayao da analise dos 

dados, segue-se os 30 R's de Gummesson (1999), com algumas adaptagoes da 

obra de 2005, conforme ja citado neste trabalho anteriormente. 

Foi feita uma analise atraves de observagao direta, utilizando como 

instrumento base para a coleta de dados o referencial ja citado de Gumesson. 
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4 COLETA E ANALISE DE DADOS 

A seguir serao apresentados os dados coletados bern com as anafises e 

considera¢es sabre o exemplo, no banco HSBC - Agencia Urbana de Nova 

Russia existe uma segment~o de clientes, ou seja, M urn tipo de servi~, 

produto e atendimento adequado para cada cliente, atraves dela consegue-se 

entender melhor as necessidades de cada grupo e diferenciar o foco nas 

abordagens ao diente. 

Figura 01. Segmenta~o de clientes. 

· . . S E G M E N T A C A 0 P E S S 0 A F i S I C A . . , ;( . : -:~- ~ 
~ . . - -_....;,: ..... . :--

.. ; .: · · a~~,Hs8cf1~,, . 
·: ; ten~~ :·· : .. : . 

• .. .... ~- ~.:-~:: . .-.. ~ .. .. ... ... , .... :~..:-.&..: .~~-. .;~ : ··- __ ; ................ ; 

Fonte: Manual Mais pelo Cliente-Banco HSBC. 
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A reten~o de clientes e o maior desafio das organiza¢es hoje, 

garantindo a satisfacao dos clientes com o banco e conhecendo suas 

necessidades, diminui o risco de perda, com os ataques constantes da 

concorrencia. 

0 Banco conta com CRM, onde ha possibilidade, atraves de uma base de 

dados, indicar que sera propenso a adquirir, representando assim, oportunidade 

de melhoria no relacionamento. 

A seguir sao apresentados os dados levantados junto ao HSBC. 

4.1 Dados Primarios 

Relaciona-se o Marketing de Relacionamento Total de Gummesson 

(1999) com a realidade do HSBC. 

Tabela 1: Os 30 R' s de Gummesson. 

Proposi~ao Gummesson - 30 R'S Situa~ao/ Tratamento da 
Empresa 

R 1 - Entre fornecedor e Cliente E a base para o relacionamento 

R2 - Cliente, Fornecedor e Competidor A melhor oferta se destaca 

R3- Em Cadeia (Canais distribui~o) Home bank, internet, telebanco, etc 

R4 - Mercado por tempo Integral e Meio perlodo Atender as necessidades dos clientes 

R5 - lntera~o entre o Cliente e o prestador de Nao se aplica 
servicos 

R6 - Cliente Many-Headed e o Fornecedor lntera~o agencia/empresa 
Many-Headed 

R7 - Rel¥o para o Cliente do Cliente Cliente a Cliente 

R8 - Rela@_o Proxima e Distante Malas diretas/atendimento agenda 

R9 - Relacionamento para o Cliente lnsatisfeito Plano de reten~o 
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Proposi~ao Gummesson - 30 R'S Situa~ao/ Tratamento da 
Empresa 

R 10 - Relacionamento de Monop61io Nao se aplica 

R11 - 0 diente como Membro de urn "Ciube" Constru~o de relacionamento 

R 12 - Relacionamento eletronico Home bank, telebanco, internet 

R 13 - Rela¢es Parassociais (Relacionamento Solidez da marca HSBC 
com simbolos e objetos) 

R14- Relacao nao Comercial Campanha do agasalho 

R15- Retacao Verde Reciclagem de papel 

R16- RelacA.o Baseado na Lei Normaslleis sao respeitadas 

R 17 - Rede criminal Nao se aplica 

R 18- Redes Sociais e Pessoais Patrocinios 

R 19- Megamarketing Visitas a 6rgaos influentes 

R20 - Alian~s mudam OS mecanismos de Pesquisa de mercado 
me rca do 

R21 - o relacionamento do conhecimento Banco mundial 

R22- Megaalianc;as Banco multinacional 

R23 - Relacionamento de Mldia e de Massa Propagandas 

R24 - Mecanismos de Mercados dentro da cia Participa~o nos lucros 

R25 - Consumidor intemo lntera{:oes entre todos os setores 

R26 - Qualidade Patavra chave dentro da agencia 

R27 - Marketing lntemo lncentivos pessoais 

R28- Matricial Bidimensional Nao se aplica 

R29 - Provedores de servi{:Os extemos T erceirizat;ao 

R30 - Financiador e Proprietario Decis6es compartilhadas 

COMENTARIOS 

R1 - Refere-se ao relacionamento do banco e cliente, o acesso facilitado 

em todos os canais leva ao relacionamento, construindo uma base de confian9a. 

R2 - Existe uma concorrencia diaria na conquista de novas clientes, os 

qual sal ganhando, pais pode escolher pela melhor oferta. 
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R3 - Atualmente os clientes podem contar, alem do atendimento fisico nas 

agendas, com os canais alternatives, como telebanco, home bank, etc., 

facilitando a comunica98o entre as partes. 

R4 - No HSBC existe urn forte direcionamento para "encantar" o cliente, o 

qual e pe~ fundamental na engrenagem da instituic;ao, da sua satisfayao 

depende o sucesso do banco. 

R5 - Nao se aplica. Nao ha comunicayao direta entre produyao e clientes. 

R6 - Ocorre a interayao entre o principal executivo de uma empresa e urn 

departamento responsavel quando surgem grandes negocia96es, como exemplo, 

folha de pagamento de uma empresa. 

R7 - 0 HSBC presa pelo cliente do cliente, existe uma campanha intema 

de "cliente a cliente", onde o cliente indica pessoas de seu relacionamento para 

abertura de conta corrente, com incentive de premios pelas indicac;oes. 

R8 - Mesmo para os clientes que nao frequentam a agencia, o banco 

envia malas-direta informando os produtos e servic;os em destaque e disponfveis 

para o cliente, bern como seus extratos mensais. 

R9 - Ja em relayao aos clientes insatisfeitos, o banco conta com urn 

sistema, que sinaliza mensalmente os clientes com perfil de baixo 

relacionamento, a fim de que o gerente entre em contato e tente reverter a 

insatisfac;ao. 

R10- Nao se aplica. A concorrencia e livre para atuar no segmento. 
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R11 - Com a evoluyao dos tempos, os clientes presam por servi<;os 

rapidos, ha uma gama de sistemas eletronicos, como Home Bank, Tele Banco, 

Oficce Bank, para facilitar a vida dos usuarios. 

R 12 - A marca da instituiyao e fato determinante para o sucesso da 

mesma. Com a compra do Bamerindus, o HSBC consolidou-se como um banco 

de varejo confiavel e solido. 

R13 - Nao se aplica. 0 banco atua somente como instituiyao comercial. 

R14- No banco HSBC todos os anos estimula-se as agencias a arrecadar 

agasalhos no invemo a fim de doar para as institui<;oes carentes. 

R 15 - Existe varias campanhas dentro do banco onde se destaca a 

importancia de evitar o desperdfcio bern como a utiliza<;ao de varios encartes com 

papel reciclado. 

R16- 0 HSBC conta com um departamento (Compliance), o qual procura 

rastrear qualquer movimentac;ao estranha nas contas correntes, fazendo com que 

se contate com tais clientes, repassando as informac;oes ao 6rgao competente 

para as devidas providencias. 

R17 - 0 banco HSBC nao possui nenhuma ligayao com redes criminais 

ou ilegais. 

R18- 0 banco procura alguns 6rgaos, como exemplo prefeituras, a fim de 

negociar folhas de pagamento para amp liar seu universo de clientes. 

R19- Nao se aplica. Liberdade dos concorrentes. 
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R20- No HSBC como em qualquer outra institui98o, ocorrem pesquisas 

de mercado a fim de buscar informac;oes financeiras do mesmo para que nao se 

fique em desvantagem competitiva. 

R21 - 0 banco esta na midia, a fim de atingir o maior numero de pessoas 

posslveis com potencial para serem clientes HSBC. 

R22 - A caracterfstica do HSBC e de organiza98o multinacional, o 

que acaba por influenciar o mercado nacional atraves das alianc;as 

intemacionais. 

R23 - Existe intera98o entre todos os setores, pois nao ha 6rgaos isolados 

que nao dependam de analise interna, sabe-se da importancia da satisfac;ao dos 

funcionarios, o banco faz pesquisas intemas frequentemente. 

R24 - Como ja citado, se os funcionarios nao estao satisfeitos, dificilmente 

passarao seguranc;a aos clientes, faz-se treinamentos regularmente, bern como, 

acesso facil aos superiores diretos. 

R25 - Nao se aplica. As agencias no Brasil sao independentes da matriz. 

R26- 0 HSBC conta com varias empresas terceirizadas como: vigilante, 

entrega de talaes de cheque em domicilio, pessoas especializadas em seguros; 

as quais dependem o born funcionamento da instituic;ao junto aos clientes. 

R27- Par tratar-se de urn banco mundial, varias decisoes, inclusive as de 

marketing no Brasil, estao relacionadas com as dos outros pafses, respeitando as 

suas peculiaridades. 

R28 - Ha contatos diarios com os clientes, a fim de identificar possfveis 

oportunidades de neg6cios, bern como eventuais reclamac;oes. 
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R29 - Procura-se incentivar atraves de premiac;Oes e promo96es os 

funcionarios destaques. 

R30 - Nao se aplica. No HSBC nao se faz megaalian98s. 

4.2 Dados Secundarios 

4.2.1 A Nova Situa~o do Setor Bancario Brasileiro 

0 setor bancario sofreu uma profunda e grande transforma98o nas 

ultimas decadas. A desregulamenta~o. a tecnologia e a globaliZa9aO estao 

provocando mudan98s revolucionarias na maneira em que os bancos configuram 

sua arquitetura organizativa e se relacionam com seus clientes. 

0 sistema bancario brasileiro procura recuperar o tempo perdido, em 

rela9ao a outros pafses do mundo. A situa~o de infla9ao existente no Brasil na 

decada de 1980 permitiu, por urn lado, uma maneira simples e garantida de 

ganhar dinheiro aproveitando-se desses juros e, por outro, criou toda uma 

estrutura organizacional, administrativa e legal para viver e sobreviver neste 

ambiente particular - que acabou se tornando comum31
. 

Com o fim da infla98o com valores altos, os bancos tiveram de, como 

quaisquer outras empresas, modernizar-se para que se ajustassem as novas 

caracterfsticas economicas e sociais do Brasil. 

31 DE LUCCA, Newton. A Aplicayao do C6digo de Defesa do Consumidor a Atividade Bancaria. In: 
Revista CEJ/ Conselho da Justic;a Federal, Centro de Estudos Judiciarios, n° 1. Brasilia: CJF, 
1997. 
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lsso foi acompanhado por uma modifi~ no atendimento 

especialmente no tocante aos dientes: agora, cada vez mais, passa-se a ~ 

de que o Banco e uma institui~o que presta servi~ e oferece produtos 

relacionados ao dinheiro. Rela~ de cornercio, portanto, que se aprofundou32
. 

Diante dessa situ~o, novas relac;Oes tern de ser estabelecidas entre o 

banco e os dientes. Assim, direitos e deveres relacionados a cartoas bancarios. 

cheques, contas especiais, emprestimos, tarifas, enfim, todos os servic;os 

prestados por urn banco devem estar descritos e registrados de uma forma 

bastante eficaz e concreta para que, ao final, nao pairem duvidas. 

Figura 2. Visao Geral das Mudan~s no Ambiente de Agencias. 
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32 BULGARELLI. Waldifio. Contratos Mercantis. 7• ed. sao Paulo: Editora Atlas S.A .• 1993. p. n 
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4.3 As Mudan9Bs no Marketing 

Os criterios e praticas de marketing bancario, e por conseqOemcia as 

formas de comunica~o com os clientes, estao mudando radicalmente. Os bancos 

estao redefinindo suas propostas de valor total ao cliente e seus posicionamentos, 

impulsionando seu valor de marca e avan9Bndo, de marketing objetivo ate o 

personalizado e da comunicayao suportada na publicidade ate as comunicay()es 

integradas, nas que o marketing direto adquire cada vez maior relevancia. Nao 

obstante, seas mudan9Bs nos criterios e praticas de marketing bancario estao 

sendo importantes, ainda o serao mais no futuro. 

As mudan9Bs mais profundas provocadas pela tecnologia e a 

globaliza<;ao estao ainda por chegar. Nota-se uma progressiva sofistica<;ao com a 

que os bancos abordam seus enfoques e praticas de marketing e antecipar os 

futures mudan<;as. 

4.4 A estrategia de posicionamento da marca bancaria 

Ter um nome forte pode ser, alem de um valioso ativo, a arma competitiva 

mais eficaz para urn banco. E, embora as marcas nao tenham um ciclo de vida 

limitado, uma ma administra<;ao pode mata-las, ou faze-las perder valor com o 

passar do tempo. 

A marca e, fundamentalmente, uma promessa. Portanto, nao basta com 

que satisfa<;a as necessidades e expectativas dos clientes. T em que ser capaz, 
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alem disso, de despertar entusiasmo e criar tealdades duradouras. 0 novo 

aspecto de marketing bancario, portanto, consiste em criar uma marca poderosa, 

que inspire confian<;a, e da qual emane uma promessa relevante e 

diferenciadora33
. 

E uma tarefa que leva tempo e custa muito dinheiro. Mas vale a pena 

tenta-la, porque os dientes entusiastas e leais asseguram a rentabilidade e o 

futuro da empresa. Tenha em conta que, se obtiver esses objetivos, sua marca 

pode chegar a valer milhoes de d61ares. 

4.5 Posicionamento 

Quando urn italiano, urn brasileiro ou urn australiano utiliza urn cartao de 

credito, sabem muito bern por que usar Mastercard. A empresa traduziu seu 

precise foco no mercado, e sua inigualavel habilidade para predizer o que 

comprariam homens e mulheres, em uma participa~ao de mercado de 24%, tanto 

nos Estados Unidos como na Europa. 

Este dominic se originou em uma permanente busca das melhores 

tecnologias de relacionamento com os clientes, uma disposi~ao a investir todo o 

necessaria e uma estrategia integrada de marketing que funciona em todas as 

partes. 

A conduta do consumidor e influenciada por 4 fatores principais: cultural 

(cultura e classe social); social (grupos de referenda, familia e fun96es e 

33 AAKER, David A. Marcas. Sao Paulo: Neg6cio Editora, 1998. 
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condi98o); pessoat (idade e etapa de ciclo de vida, ocupa9ao, circunstancias 

economicas, estilo de vida, e personalidade) e, psicol6gico (motiva98o, 

percep98o, aprendizagem e crenyas e atitudes). 

Todos estes fatores proporcionam pistas para chegar ao comprador e 

servi-lo em forma eficaz. 

Antes de planejar sua estrutura de marketing, uma institui98o bancaria 

precisa identificar a seus consumidores objetivo e seu processo de decisao. 

Embora muitas decisoes de relacionamento com o banco envolvam uma pessoa 

sozinha que toma a decisao, outras podem envolver a varios participantes que 

jogam papeis como a de iniciador, que influi, que decide, a comprador e o usuario. 

0 grau de delibera9ao e a numero de participantes na compra se 

incrementam com a complexidade da situayao de compra. Os mercad61ogos 

devem fazer pianos diferentes para quatro tipos de conduta de compra do 

consumidor: conduta de compra complexa, conduta (de compra) de redu9ao de 

desconcerto au de desconformidade, conduta de compra habitual e conduta (de 

compra de busca de variedade )34
. 

Estes quatro tipos se ap6iam na hip6tese do consumidor tiver muita ou 

pouca participayao na compra e se as marcas mostrarem muitas au poucas 

diferenyas importantes. 

Na conduta de compra complexa, o consumidor passa por urn processo 

de decisao, que consiste no reconhecimento da necessidade, a busca de 

informayao, a avaliayao de alternativas, a decisao de compra e a conduta 

posterior a compra. 

34 ZOZZOLI, Jean-Charles Jacques. Op. cit 
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0 trabalho do mercad61ogo, neste sentido, e compreender a conduta do 

consumidor em cada uma de suas etapas e quais influencias estao operando. 

Este entendimento permite aos mercad61ogos desenvolver urn programa de 

marketing eficiente e eficaz para o mercado. 

A rela~o com o cliente e a chave de marketing de hoje. Mas, as vezes, 

obter sua satisfa~o nao resulta garantia de lealdade permanente. Em 

consequencia, o desafio passa par obter a "intimidade". Este conceito ap6ia-se no 

compromisso de oferecer soluc;Oes especificas as necessidades individuais de 

cada pessoa. Ha duas diferen~s fundamentais entre as institui¢es bancarias 

convencionais e as que perseguem a intimidade. 

As primeiras apontam a urn publico maciyo, de forma que tratam a cada 

cliente como se fora o unico, e apostam em forjar relayoes de Iongo prazo. 

Para implementar este enfoque, os bancos devem escutar o que tern para 

lhes dizer quem compra seus produtos ou serviyos, conhece-los melhor e dedicar 

uma boa quantidade de tempo a desenvolver uma sensibilidade especial para 

vincular -se com cad a urn dates. 

Tambem devera se assegurar de que os empregados recebam uma 

capacitayao s61ida, que lhes proporcione as habilidades, ferramentas e tecnicas 

para tratar com as clientes. E, par fim, recompensa-los em funyao do serviyo que 

brindam. 

A investigayao de mercado ja nao tern todas as respostas. Para conseguir 

clientes leais as instituiyoes bancarias devem aguyar as sentidos e procurar 

novas maneiras de conquista-los. Para que as companhias de hoje conheyam 

realmente o que estes querem, existem diferentes metodos que se 
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desenvolveram nos uftimos anos, como a investiga9Bo do valor, a analise de 

sensibilidade e a avalia~o dos atributos multiples, entre outros35
. 

Mas alem de tudo isto, nenhuma tecnica e tao eficaz como compartilhar 

tempo com os clientes, em seu proprio ambiente, em uma rela~o particular. Pode 

tamar bastante tempo, mas realmente vale a pena faz9-lo. Os empregados que 

tern cantata frequente com os clientes podem ser uma boa fonte de informa~o. 

No HSBC, busca-se, como diferencial, conquistar o cfiente pela 

comodidade como horario estendido das 8:00 as 18:00 horas em varias cidades 

do pals. 

Na hora de cercar este tipo de dialogo personalizado, as institui¢es 

bancarias nao devem esquecer-se daqueles clientes que deixaram de se-lo: 0 

saber por que se foram pode ser fundamental para o futuro aperfeiyoamento dos 

produtos e servi9Qs. 

35 RIES, AI & RIES, Laura. As 22 consagradas leis de marcas. Sao Paulo: Makran Books, 2000. 
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4.6 As ferramentas de marketing por parte dos bancos 

Em qualquer caso a imagem da marca do banco deve ser estudada em 

profundidade par certo tempo. 

Deve-se considerar que o esforyo de urn produto para criar uma marca 

positiva e instavel, quer dizer, nao permanecera com o passar do tempo. Esta 

variac;Bo se produz por diferentes causas: pelas diferengas das estrategias 

publicitarias; pela evoluc;Bo que sofrem os gostos e necessidades dos 

consumidores, e que dao Iugar a distintas vaJorayOes das caracteristicas de uma 

marca com o passar do tempo; ou por urn maior investimento do banco na hora 

de fortalecer o nome da marca. 

Deve-se assimilar o conceito da imagem da marca com o de atitude frente 

a marca. Esta ultima representa a predisposic;Bo a atuar em uma direyao 

determinada e esta formada por tres areas: 

• Cognitiva: conhecimento dos consumidores sabre a marca e suas 

caracterfsticas essenciais. 

• Afetiva: faz referenda a valorac;Bo que o consumidor outorga aos 

atributos da marca . 

.• De ayao: intenyao de compra do consumidor. Esta e a que diferenga a 

imagem da marca da atitude frente a marca. 

Geralmente, a melhora da imagem da marca passa pela melhora do 

conhecimento dos atributos e da valorayao positiva do consumidor sabre essas 
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caracterlsticas. Mas para que alem de se produzir a compra do produto, e precise 

se converter ao terceiro componente: a atitude. 

Se nao existir predisposi9ao a compra par parte do consumidor, este 

dificilmente adquirira a produto. 

4.7 Os bancos e as clientes 

E. bastante interessante relacionar o processo de desenvolvimento de 

marketing dos bancos e de seu relacionamento com as clientes, com a 

desenvolvimento da Internet, da informatica e, mais, do proprio processo de 

integra9ao dos mercados. 

Se, ha apenas 20 anos atras, 88% das entidades comerciais fechavam as 

Suas portas impreterivelmente as 18:0036
, atualmente sao varies OS centres de 

compras que funciona muito alem deste horario - como os Shopping Centers -

bern como a dissemina98o de lojas 24 horas. 

Estes sao alguns exemplos de como a vida moderna das grandes cidades 

relaciona-se com a permanente necessidade de negocios, de funcionamento, de 

dinheiro, de a98o do comercio. 

E, ao contrario do que se poderia pensar, este e um processo que reduz 

as possibilidades de emprego no setor bancario, justamente porque o proprio 

cliente aprendeu - nao sem esfor9os e contratempos na decada de 1990 - a 

realizar par si mesmo uma grande parte das atividades bancarias. 

36 DIEESE. A situayao do trabalho no Brasil. Sao Paulo: DIEESE, 2002. 
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Sao exemplares os chamados "Banco 24 horas" (existe, hoje, ate mesmo 

o Banco 30 horas), buscando sempre lembrar que os mercados financeiros nao 

dormem, em uma nitida tentativa de otimizar a utiliza9ao do tempo. 

A FEBRABAN exemplifica a situa9ao de intensifica9ao dos processes de 

informatiza9ao das transa96es e servi9os bancarios: 

As transac;oes automatizadas dos processos bancarios ja representam 
74,7% do total, enquanto as realizadas com intervenc;ao de funcionarios 
nas agemcias ou por telefone passaram a representar apenas 25,3%. 

0 horario de atendimento nas agencias condiciona cada vez menos o 
volume de servic;os prestados aos clientes, que utilizam com crescente 
intensidade os demais canais disponiveis por periodos bern mais 
amplos, muitos em tempo integral. 

Merece especial destaque o crescimento das transac;oes por 
computadores - via internet ou home e office banking - por 
equipamentos de auto-atendimento e as de origem interna, que sao 
aquelas executadas pelo proprio banco para atender a demanda dos 
clientes - pagamentos programados, debitos de financiamentos, de 
tarifas etc37

. 

Demonstra-se, entao a nova situa9ao do relacionamento com o cliente 

que se formou ao Iongo dos ultimos anos. 

0 fluxo de papeis, documentos manipulados e contabilizados no trabalho 

de escritura~o do movimento diario dos bancos, e rapidamente substituldo por 

dados armazenados e manipulados em sistemas eletronicos, baseados em 

computadores. 

Esta informa9ao passa a ser a materia prima dos bancos e o elemento 

com o qual os funcionarios remanescentes devem lidar. 

As organiza96es de servi9os atraves de estrategias competitivas 

permitem procurar posi96es mais favoraveis e sustentaveis no mercado apoiadas 

37 FEBRABAN: banco de dados. Disponivel em http://www.febraban.com.br. 
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em elementos - neste caso a tecnologia - que possam afetar a posic;ao 

competitiva da empresa, ou, faze-la mais atrativa. 

As tecnologias, neste caso enfocando-se as de informac;ao, afetam a 

competitividade das estrategias de servic;o nas empresas porque ao memento de 

introduzir urn fator mais como parte do processo para oferecer urn servic;o muda 

estas a estrutura de competitividade da industria, assim como geram 

possibilidades novas de competir. 

Nao s6 e mudar processes dentro da organizac;ao, mas tambem as 

tecnologias de informac;ao devem integrar aos clientes, fornecedores e a empresa 

mesma. 

Mesmo os bancos publicos - que tradicionalmente correram atras dos 

particulares no desenvolvimento de uma rela~ao informatizada com os clientes -

tern desenvolvido estrategias de comunicac;ao com os clientes de uma forma mais 

moderna - do oferecimento de servic;os as informac;oes para seus clientes. 
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5 CONCLUSOES 

Historicamente, a maioria dos produtos eram comercializados sem nome 

algum, sem embalagem especifica, sem identificayao visual de qualquer especie. 

Eram vendidos diretamente do barril, deposito ou caixas, sem nenhuma classe de 

identificayao do fornecedor ou fabricante. 

Foram setores como a medicina - na busca para patentear os 

descobrimentos -, ou nas belas artes- para reivindicar a autoria das obras -,que 

comeyaram a identificayao e a personalizayao de produtos e produtores. 

Entretanto, o verdadeiro auge da identificayao empresarial e da 

particularizayao de urn fabricante teve Iugar em meados do passado seculo, com 

a expansao das marcas nacionais e o desenvolvimento da publicidade. 

0 desenvolvimento de marketing pelas instituiy6es bancarias nunca foi 

tao pronunciado que hoje em dia, pais nao se concebe a venda de urn produto ou 

serviyo sem nome e identidade visual. 

Este fator, a distinyao, e chave em urn processo de gestao de marca 

bancaria, e o cliente deve perceber o produto diferente aos outros, diferente da 

empresa competidora, inclusive diferente aos imitadores. Construir marca e urn 

processo de Iongo prazo, nao basta uma plataforma estrategica. 
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Hoje, com os bancos utilizando-se cada vez da Internet, alcan9ar o 

posicionamento desejado nao toma varias decadas, mas varios anos, como 

demonstra o HSBC. 

Na economia digital as marcas se constroem mais depressa porque o 

ritmo de crescimento e competi9ao assim exige. 

Nota-se que o HSBC esta mudando sua estrategia de fazer neg6cios para 

melhorar a qualidade de servi9os prestados como urn todo. De uma visao voltada 

ao produto, caminha-se para uma visao focada no relacionamento como cliente. 

Anteriormente o banco atuava com uma abordagem na necessidade de venda de 

produtos, nota-se a evolu9ao para urn processo de realiza9ao de neg6cios mais 

seletivos, otimizando os contatos diarios com os clientes de forma a explorar 

melhor o potencial de cada urn, entendendo suas necessidades e, assim, oferecer 

produtos/servi9os mais adequados. 

A segmenta9a0 de clientes apresentada pelo Banco HSBC e a base para 

diferenciar o relacionamento com o cliente, avaliando o potencial e reciprocidade 

de cada grupo. Com urn born trabalho de reten9ao, consegue-se crescer de forma 

saudavel, garantindo a satisfa9ao do cliente com o banco e evitando os ataques 

constantes da concorremcia. 

Quanta mais se conhece os clientes e suas necessidades, melhor o 

relacionamento e maior certeza de que os objetivos serao atingidos par complete. 

Muito se percebe dos 30r's dentro do Banco HSBC onde como objetivo 

principal e desenvolver o relacionamento com o cliente, buscando identificar suas 

necessidades, se antecipando aos concorrentes e prestando servi9o de 
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qualidade. Conhecer o cliente e fazer com que o mesmo fac;a parte do processo, 

e fundamental para o sucesso de qualquer empresa. 

Esta pesquisa nao tern carater definitive, tao pouco esta seria a 

pretensao, pois a abrangencia do tema clama por novos estudos, podendo assim 

surgir novas oportunidades de pesquisa dentro desta area, como por exemplo, 

verificar uma melhoria das estrategias ja utilizadas ou implementac;ao de outras. 
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