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RESUMO 

Na visão moderna, marketing nada mais é do que captar e manter clientes. 

No hiato que compreende estas duas tarefas surge o marketing de relacionamento. 

Esta obra traz como objetivo principal verificar as diferenças relacionais entre 

clientes e empresas de portes distintos e compará-las de modo a trazer uma 

conclusão clara e concisa. Os resultados obtidos ao fim desta monografia 

apresentam a percepção de mais de duzentos pesquisados. Clientes simultâneos de 

grandes empresas e de e de empresas de micro e pequeno porte responderam ao 

questionário que avaliou comparativamente as respostas trazendo uma significativa 

reflexão sobre o relacionamento destes clientes com grandes empresas e empresas 

de pequeno e médio porte. Quanto ao método esta pesquisa é de corte transversal, 

descritiva de natureza quantitativa. Neste trabalho ainda discute-se os principais 

conceitos de marketing, mitos e entendimentos do constructo, os principais objetivos 

do marketing de relacionamento e um breve histórico do CRM. A análise dos 

resultados obtidos apontaram, dentre outras conclusões, que clientes de maneira 

geral têm maior empatia por empresas de grande porte, grandes empresas inspiram 

mais confiança do que MPEs e  que há mais identificação do cliente com  empresas 

de grande porte.  

 
 
 
Palavras-chave: Marketing de relacionamento, Confiança, CRM. 
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1 INTRODUÇÃO 

Fidelizar clientes tornou-se o foco central das estratégias adotadas pelas 

organizações nas últimas décadas. Segundo Moura (1997, p.57), clientes são: 

“todos aqueles que adquirem e fazem uso dos produtos das empresas”. Neste 

sentido, para atendê-los de maneira eficiente muitas empresas têm investido em 

programas de relacionamento com o cliente. Em mercados dinâmicos e competitivos 

não basta conseguir clientes é preciso mantê-los. 

Costumer Relationship Management (CRM), ou em vernáculo, 

Gerenciamento do Relacionamento com Clientes, é utilizado como um conjunto de 

ferramentas que têm por objetivo precípuo atender às necessidades de clientes e 

superar as suas expectativas. Utiliza-se, ainda, marketing de relacionamento como 

sinônimo para conceito anterior. Para Kotler (1998, p.63), “o Marketing de 

Relacionamento envolve todas as etapas que a empresa assume para conhecer os 

clientes e atendê-los melhor, tendo como tarefa criar forte lealdade”. Nickels e Wood 

(1999) enfatizam a continuidade nas transações de troca entre as partes, formando 

um elo de fortalecimento e compromisso entre a empresa e seus stakeholders 

(todas as partes que, direta ou indiretamente influenciem no processo produtivo de 

um produto ou serviço). Reiterando o trecho supracitado, Kotler (1998) conceitua 

marketing de relacionamento como a construção de relações satisfatórias entre os 

atores chave envolvidos buscando reter a sua preferência e manter suas relações 

comerciais. Nesse sentido, grandes empresas especializam-se para manter seu 

portifólio e aumentarem sua fatia de mercado enquanto micro e pequenas buscam 

competências no afã de alcançarem níveis efetivos de disputa mercadológica. 

Há um crescente reconhecimento quanto à eficácia do CRM embora existam 

distorções quanto ao seu conceito. Muitas vezes é confundido como uma mera 

tecnologia para organização de banco de dados. Em um sentido estrito, de certa 

forma, trabalha-se no levantamento e processamento de dados. Entretanto, seu 

campo é bem mais amplo, abrangendo processos que, de maneira eficiente, 

gerenciam informações, personalizam o atendimento ao cliente e resultam em um 

melhoramento desta relação. 

Existe uma clara transição do modelo transacional para um marketing de 

relacionamento. Antigamente abordava-se cada venda como uma nova operação 
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para um novo cliente (NICKELS; WOOD, 1999). Hoje, avanços tecnológicos de 

armazenamento e processamento de dados ajudam os gerentes a desenvolver 

perfis de compra e interesses de clientes sob uma ótica individual. Sistemas 

bancários, de cartões de crédito e softwares são capazes de identificar os produtos 

mais consumidos, os mais procurados e até mesmo a relação entre venda de 

produtos e sistemas de pagamento. 

1.1 Formulação do problema  

A Administração evoluiu e o conceito de, simplesmente, diminuir custos e 

maximizar lucros se tornou incompleto. É peremptório que para se estabelecer no 

contexto atual de negócios uma empresa precisa carregar consigo competências 

que vão além do simples foco econômico-financeiro. 

Empresas e clientes são dois pólos de uma relação que deve ser 

retroalimentada constantemente. O cliente tornou-se o centro das atenções e a 

empresa aquela com o dever de superar suas expectativas. Sendo assim, cresceu o 

interesse em manter clientes fieis às empresas e aumentar o portifólio numa 

perspectiva qualitativa. O mercado orientado para as transações migrou para o foco 

relacional de marketing. De acordo com Reichheld e Sasser (1990) conforme o 

relacionamento do cliente com a empresa estende-se no tempo, os lucros tendem a 

se avultarem. “As empresas podem aumentar os lucros em 100% retendo somente 

mais 5% de seus clientes.” (SWIFT, 2001, p.76). Conquistar um novo cliente tornou-

se uma atividade deveras onerosa. Isso porque adquirir um novo cliente depende, 

pelo menos em tese, de um esforço colossal se comparado com o investimento para 

retê-los. Demo e Ponte (2008) atestam que custa cerca de 10 vezes mais conquistar 

clientes que mantê-los. 

Hoje, não importa o segmento nem o tamanho da empresa. Os fluxos 

informacionais e financeiros correm a uma velocidade acelerada e o 

desenvolvimento e a evolução das empresas dependem do grau de sua integração 

com o cliente. Micro e pequenas empresas (MPEs), muitas vezes, praticam CRM 

sem ao menos perceber que o estão fazendo. Empresas multinacionais e grandes 

conglomerados varejistas gastam verdadeiras fortunas na compra de softwares de 
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CRM acreditando que irão solucionar seus problemas de relacionamento e 

tornarem-se competitivos com a simples instalação de um programa. Mais do que 

isto é preciso compreender a filosofia do CRM para poder entender o que se pode 

esperar deste modelo. 

Mas afinal, empresas de micro e pequeno porte podem praticar CRM? Como 

os clientes enxergam a sua relação com as empresas? Será que existem diferenças 

na relação dos clientes com grandes grupos varejistas e empresas de pequeno e 

médio porte? 

1.2 Objetivo Geral  

Verificar a existência de diferenças nas percepções de relacionamento dos 

clientes de MPEs e grandes empresas varejistas. 

1.3 Objetivos Específicos  

 Identificar como o cliente percebe sua relação com grandes empresas. 

 Identificar como o cliente percebe sua relação com MPEs. 

1.4 Justificativa   

Independentemente do porte de uma organização é importante a criação e 

manutenção de uma rede de relacionamento sólida e confiável. Esta rede é trançada 

com todos aqueles atores que, sob qualquer forma, influenciem na cadeia produtiva 

de uma organização. Interessados ou intervenientes, estes agentes podem ser 

clientes, colaboradores, fornecedores ou até mesmo os próprios concorrentes. 

Conforme define Porter (1991), vantagem competitiva deve ser entendida 

como o resultado que uma empresa tem ao realizar eficientemente um grupo de 

atividades indispensáveis para alcançar um custo menor que os seus concorrentes 
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ou de organizar essas atividades de maneira única, de modo a gerar um valor 

diferenciado para os seus clientes. Sendo assim, considerando especialmente as 

relações entre empresa e cliente como um fator criador de vantagem competitiva, 

percebe-se extremamente relevante a inclusão de programas que implementem o 

marketing de relacionamento nas empresas. Uma vez que os laços com os 

stakeholders são atados, torna-se fundamental mantê-los firmes de tal forma que 

estes nós assegurem o desenvolvimento da cadeia produtiva, dinamizando as 

etapas e, por fim, agregando valor ao cliente.  

  Nenhuma empresa quer perder seus clientes para o concorrente ao lado. 

Para que isso não ocorra é necessário que a empresa compreenda o cliente, seus 

gostos e suas preferências. À medida que novos clientes são trazidos à empresa um 

novo cenário surge: a missão de fidelizá-los. Melhorar o canal com o cliente consiste 

basicamente em perceber e antecipar as suas necessidades facilitando o acesso do 

cliente ao produto/serviço pretendido. Traça-se, desta forma, o perfil do cliente. 

 Com a intenção de verificar se existem diferenças entre a percepção do 

cliente e sua relação com empresas de portes distintos, esta pesquisa busca, num 

segundo momento, levantar quais ações aproximam os clientes às grandes 

empresas e quais ações os aproximam às micro e pequenas empresas. Este 

trabalho traz à pauta de discussão uma questão que tem despertado enorme 

interesse na comunidade acadêmica: o marketing de relacionamento como fator 

gerador de vantagem competitiva. E se justifica, principalmente, pela carência de 

pesquisas acadêmicas, especialmente no âmbito nacional, no que diz respeito a 

marketing de relacionamento. 



14 

 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Conceitos relacionados a CRM 

Em se tratando de CRM ainda há muita confusão quanto ao seu 

entendimento. A má interpretação deste conceito tem levado empresas a 

desperdiçarem dinheiro, tempo e energia. Muito disso deve-se ao limitado 

conhecimento do assunto ou, ao que mormente acontece, pelo entendimento 

equivocado do significado de CRM. 

 Ravald e Grönroos (1996) entendem o marketing de relacionamento como a 

postura de uma organização em desenvolver o relacionamento com seus clientes no 

longo prazo, com legitimidade e vantagem para ambas as partes, buscando a 

lucratividade através do melhoramento na qualidade dos serviços e produtos. 

Sun, Shibo e Zhou (2006) pregoam que CRM significa oferecer o produto 

certo para o cliente certo, do modo mais adequado e no tempo ideal, visando 

satisfazer as demandas dos consumidores. 

Uma preocupação comum apresentada por vários autores importantes na 

área é a orientação do marketing das empresas. Vavra (1993), pioneiro do conceito 

de CRM como abordamos atualmente, prega a mudança na orientação do marketing 

do foco na conquista para um foco estratégico voltado para a retenção e lealdade 

dos clientes. Na visão de McKenna (1993), a estratégia de marketing deve colocar o 

cliente em primeiro lugar ao invés de manipulá-lo, só assim desenvolve-se a 

confiança necessária para se firmar um relacionamento sólido e durável. 

2.2 Cognição e mitos sobre CRM 

A idéia de CRM como a panacéia dos problemas relacionais entre empresas 

e clientes tem se difundido rapidamente e a venda de pacotes de softwares de CRM 

têm aumentado espantosamente. Empresas têm tomado este modelo como um 

simples programa que, por si só, irá gerar vantagem de mercado. 
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 O marketing de relacionamento, mais do que um conjunto de ferramentas e 

procedimentos, é uma filosofia estratégica adotada pela empresa que vê o cliente 

como o centro orbital de suas atividades. É preciso entender o cliente como um uma 

fonte de recurso que pode e deve ser explorada de maneira sustentável e 

inteligente. Cada cliente tem suas preferências, suas vontades, seus desejos e 

necessidades enquanto indivíduo único, singular, ímpar. 

 Payne (2006, p. 20) mostra os seguintes dados: 

 69% dos projetos de CRM têm um pequeno impacto no desempenho das 

vendas. 

 70% das iniciativas em CRM irão falhar nos próximos 18 meses. 

 60% dos projetos de CRM não irão lograr êxito. 

 Na tentativa de entender estas estatísticas alguns autores (Boulding, Staelin, 

Ehret, Johnston, 2005; Newell, 2003; Ngai, 2005; Payne, 2006) buscam levantar 

alguns pontos chaves que talvez sejam a razão para o insucesso na implementação 

destes projetos 

 Habilidades limitadas no uso da TI baseadas nos sistemas de CRM. 

 Investimentos inadequados, tendo em vista que algumas empresas gastam 

excessivamente na compra e implementação de softwares. 

 Baixa qualidade e quantidade de dados usados para desenvolver o projeto. 

 Limitação dos gerentes em perceber o custo benefício da implementação do 

CRM. 

 Falta de envolvimento do grupo com o projeto. Abraçar a causa. 

 Uso de sistemas inadequados para mensurar a efetividade da execução do 

projeto.  

 Muitas empresas não sabem exatamente o que esperar do CRM. 

 Problemas culturais nas organizações: estratégias, visão, objetivos. Muitas  

                      vezes estes não estão voltados para o cliente. 

No entanto, a má interpretação do conceito de CRM tem conduzido as 

organizações à elevados índices de fracasso em sua implementação (DEMO; 
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PONTE, 2008). Existem mitos quanto aos resultados deste programa, não que o 

CRM seja uma ferramenta ineficiente, pelo contrário, casos de sucesso na condução 

do CRM em empresas têm mostrado aumentos extraordinários tanto nos resultados 

financeiros destas empresas quanto na satisfação dos clientes frente estas 

organizações. Payne (2006) afirma que 60% dos projetos de CRM fracassam, 70% 

das iniciativas de CRM vão fracassar em 18 meses e 69% dos projetos de CRM 

impactam muito pouco os resultados empresariais. Segundo Demo e Ponte (2008, 

p.117) um dado que vale ser ressaltado é que 68% dos negócios das empresas são 

resultantes da manutenção de clientes satisfeitos. Ainda nesta mesma obra de 

Demo e Ponte (2008) os autores reforçam o valor de se manter clientes com altos 

níveis de satisfação asseverando que a publicidade do boca a boca destes clientes 

é, além de gratuita, altamente convincente. 

Entretanto, faz-se necessária a desmistificação do tema e o entendimento do 

CRM como uma estratégia e não como uma mera ferramenta, onde a visão, o foco e 

os objetivos da empresa devem estar em consonância e voltados para atingir os 

desejos e expectativas dos clientes.  

2.3 Breve histórico: do marketing transacional ao relacional 

McCarthy (1960), precursor do conceito de composto de marketing ou mix de 

marketing da maneira como é entendido hoje, desenvolveu suas ideias que 

acabaram por desmembrarem-se nos 4 Ps de marketing,  a saber: Produto, Preço, 

Praça e Promoção. 

Entretanto, este paradigma, que tem forte conotação transacional, vem se 

mostrando inócuo. Trabalhando sob o paradigma transacional em que cada venda 

renova uma relação com o cliente a empresa desperdiça recursos com aquisição de 

clientes quando na verdade seria muito mais barato e vantajoso retê-los. 

Desenvolver o relacionamento com o cliente por meio de uma política de CRM é 

muito mais do que a inclusão de um caractere ao conceito dos 4Ps. O CRM, com 

seu apelo relacional, trata a relação cliente/empresa de forma contínua, desenvolve 

e se aprimora com o passar do tempo. Reichheld (1986) observa que construir uma 

carteira com altos índices de fidelização de clientes não pode ser feita a partir de 
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uma simples ferramenta, mais do que isso, o autor reforça a necessidade de uma 

total integração estratégica da empresa.  

O quadro 1 apresenta algumas implicações que diferenciam a abordagem 

transacional da estratégia de marketing de relacionamento. 

Quadro 1– Quadro comparativo: Marketing Transacional X Marketing de Relacionamento 

Estratégia Marketing Transacional 
Marketing de 

Relacionamento 

Perspectiva de tempo Foco de curto prazo Foco de longo prazo 

Função dominante do 
marketing Marketing mix 

Marketing interativo 
(apoiado nas atividades de 
marketing mix) 

Elasticidade de preço 
Clientes mais sensíveis 
ao preço 

Clientes menos sensíveis ao 
preço 

Dimensão de qualidade Técnica Interativa 

Mensuração de satisfação de 
clientes 

Monitoramento da fatia 
de mercado (abordagem 
indireta) 

Gerenciamento de carteira 
de clientes (abordagem 
direta) 

Sistema de informação de 
clientes 

Levantamentos ad-hoc 
de satisfação de clientes 

Sistema de feedback dos 

clientes em tempo real 
Independência entre 
marketing, operações e 
pessoal 

Nenhuma ou pouca 
importância estratégica 

Grande importância 
estratégica 

Papel no endomarketing 
Nenhuma ou pouca 
importância estratégica 

Grande importância 
estratégica 

Fonte: Grönroos (1994) 

 Logo, as perspectivas se diferem à medida que a empresa define suas 

estratégias, seja com o foco na transação em sua individualidade, seja visando o 

aprimoramento da relação. Sob a ótica transacional, a firma foca suas atividades em 

cada transação ou troca por vez, a perspectiva temporal é de nitidamente de curto 

prazo. As expectativas de lucro são baseadas nas transações de hoje, embora 

ocorram alguns benefícios a médio e longo prazo. No marketing de relacionamento 

trabalha-se numa linha de tempo mais extensa. O desenvolvedor do marketing de 

relacionamento preocupa-se com o desenvolvimento de relações duradouras e de 

lucros perpétuos advindos da boa relação com o cliente, satisfação e suprimento de 

suas necessidades ao longo do tempo.  

 No modelo transacional de marketing, o que mantém o cliente atrelado ao 

vendedor geralmente é a imagem do produto, sua marca. Quando um concorrente 

insere um produto/serviço similar no mercado, as propagandas e a imagem do 

produto/serviço podem até manter a clientela por um tempo, mas o preço do 

produto/serviço é o que realmente vai determinar a escolha. Uma empresa que 
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oferece um menor preço ou até mesmo melhores condições de pagamento torna-se 

mais competitiva, isso porque no modelo de marketing transacional os clientes são 

muito sensíveis às variações de preço. Por outro lado, uma empresa que adota uma 

estratégia de marketing de relacionamentos oferece muito mais do que uma simples 

marca ou produto. O cliente tem tratamento individual e personalizado, traça-se seu 

perfil e através desta ferramenta atende-se às suas necessidades de maneira 

qualitativa. Demo e Ponte (2008) avaliam que é muito trabalhoso para a empresa 

avaliar os perfis de clientes, até por isso torna-se mais interessante reter os clientes 

mantendo altos índices de personalização. É claro que o preço tem influência em 

todas as transações, mas no modelo relacional o cliente se torna notadamente 

menos sensível ao preço e muito mais suscetível às variações de qualidade de 

atendimento. Payne (2006) afirma que o fator diferenciador preponderante é a 

entrega de um serviço excepcional, distinto e consistente. 

2.4 Objetivos do CRM 

Para Bisshopp e Drucker (1945), o propósito de um negócio é criar e manter 

clientes. Seguindo a idéia de Drucker, no contexto de negócios atual, manter clientes 

se tornou o desafio a ser superado. O mercado se mostra cada vez mais competitivo 

e as empresas têm apresentado estratégias para mantê-los fieis aos seus produtos 

e serviços. Tal medida deve-se ao emprego de um novo paradigma de marketing, 

voltado para atender as necessidades dos clientes. 

  Para Grönroos (1994) o objetivo do marketing de relacionamento é criar 

resultados significativos e lucrativos ao longo do tempo a partir de uma relação sadia 

com os clientes. Segundo Parvatiyar e Sheth (1999) o objetivo é alcançar altos 

níveis de produtividade a partir da melhoria da relação entre as partes. 

 Aumentar a aquisição e fidelização de clientes lucrativos é, segundo Payne 

(2006), o principal objetivo da implantação do CRM. Depreende-se, a partir da idéia 

de Payne, que se torna deveras relevante saber escolher bem seus clientes, seu 

nicho de atuação, haja vista que não faz sentido gastar tempo e dinheiro para 

manter clientes com uma potencialidade de retorno baixa ou limitada. 
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 Kotler e Keller (2006) vêem o CRM com o objetivo de produzir e maximizar o 

valor do cliente, enquanto, para muitos autores, signifique apenas cultivar um 

relacionamento de longo prazo com o ele. Embora seja condição sinequanon o 

emprego de valor ao cliente para que este esteja satisfeito e feliz com sua relação 

com uma empresa, uma organização pode ter uma relação longa com um cliente 

independentemente de sua boa relação com o ele. São típicas de situações de 

monopólio e/ou oligopólio de mercado. Por isso Kotler e Keller (2006) atentam para 

a maximização do valor ao cliente como o objetivo principal do CRM e não a simples 

manutenção da relação ao longo dos anos. 

Reichheld (1996, p.02) afirma que: “Clientes no longo prazo compram mais, 

tomam menos tempo da empresa, são menos sensíveis ao preço e trazem novos 

clientes, além de não possuírem custo de aquisição”. 

Mas o termo “satisfação” tem gerado polêmica na esfera acadêmica. Gale 

(1997) diz que a satisfação do cliente não é suficiente. Reicheld (1996, p.58) diz que 

muitas organizações estão caindo no que ele mesmo denomina “armadilha da 

satisfação”, que acontece quando os gerentes convergem seus esforços no 

levantamento de níveis de satisfação do cliente em detrimento de realmente 

entender os motivos pelos quais os clientes permanecem consumindo os produtos e 

serviços oferecidos pela empresa. O fato é que no cenário atual, satisfazer o cliente 

tornou-se o dever de qualquer empresa. É preciso surpreender o cliente, inovar. 

Percebe-se que, inevitavelmente, uma empresa de pequeno porte estará 

mais próxima ao cliente, com maiores possibilidades de atendê-los de forma 

individualizada e personalizada. Entretanto uma empresa de grande porte se valerá 

se uma gama maior de recursos para melhorar a qualidade do serviço e o valor do 

cliente. Destarte, acredita-se que há diferenças no relacionamento destes clientes, 

que a percepção destes consumidores quanto à sua importância e a qualidade do 

serviço oferecido pelas organizações muda conforme o contexto e o porte da 

empresa em questão. 
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2.5 A busca da excelência na era da informação 

Presencia-se a era da informação. Ela vem de todos os lados e pelos mais 

diversos canais. Torna-se necessário filtrá-las e trabalhá-las adequadamente para 

que um erro cognitivo não atropele o real sentido dos dados. 

Assim, para aplicar estas informações de modo eficiente, é papel do gestor 

utilizar os avanços em Tecnologia da Informação (TI) para auxiliá-lo no desafio de 

traçar um perfil conciso de seus clientes. 

Rezende e Abreu (2000) definem TI como um conjunto de recursos 

tecnológicos e computacionais com o objetivo de usar e gerar informação, são 

recursos: hardware e seus dispositivos periféricos; softwares; sistemas de 

telecomunicações; e gestão de dados e informações. 

Contudo, é importante reiterar que CRM não é uma ferramenta de software, 

e sim uma estratégia que pode ou não se valer dos avanços tecnológicos para 

implementar um modelo de valorização da relação cliente/empresa. Deve-se 

ressaltar que trabalham muito bem em conjunto, mas a diferenciação dos conceitos 

precisa estar clara na cabeça dos envolvidos no processo. 

Todos estes avanços e os melhoramentos no trato das informações visam 

levar a relação com o cliente a um nível de excelência. Nesse sentido, o modelo 

relacional de marketing tem voltado seus esforços para a customização de produtos, 

abordando o cliente como uma peça única, dotada de individualidade e interesses 

distintos. Grant e Schlesinger (1995) argumentam que existe um enorme gap 

(espaço, diferença) entre empresas novas e as já estabelecidas no mercado. Os 

autores ainda sugerem que os gerentes perguntem a si mesmos: 

 Os clientes se mantêm fieis à empresa? 

 Qual o tempo médio em que um cliente permanece com a empresa? 

 E se os clientes se tornassem fieis à empresa por toda a vida? 

Reichheld e Sasser (1990) dispõem que pequenos crescimentos nas taxas 

de retenção de clientes geram significativos lucros às empresas, isso porque o custo 

para se manter um cliente é muito mais barato do que o custo para se adquirir um 

novo. Demo e Ponte (2008) relatam que é pelo menos 10 vezes mais caro 



21 

 

 
 

conquistar novos clientes do que mantê-los. Há que se considerar também os custos 

com propaganda, colheita e processamento de dados destes novos clientes e o 

principal, clientes satisfeitos trazem mais clientes. 

2.6 Confiança como fator solidificador do relacionamento com o 
cliente 

Independentemente do tipo de relacionamento em questão, à medida que a 

confiança cresce entre as partes, estas se mostram mais dispostas a cooperarem e 

colaborarem.  Esta reciprocidade se dá porque confiança gera credibilidade. Isto faz 

com que os atores envolvidos nesta relação se pré-disponham a compartilhar 

recursos e acreditar valor na relação. Segundo Child (1996), uma relação baseada 

em confiança em muito depende da construção desta confiabilidade ao longo do 

tempo.  

Entretanto, torna-se extremamente necessário entender os limites desta 

confiança. Confiar, segundo Bachmann (2001), significa extrapolar o seu estado de 

informações e acreditar seu bem estar nas ações futuras de um terceiro. Para Rotter 

(1967, p.651) confiança é: “a expectativa generalizada mantida por um indivíduo ou 

um grupo de que a palavra, promessa, verbal ou escrita, de outro indivíduo ou grupo 

pode ser confiada”. Segundo Gronroos (2000, p. 37) entende-se confiança como. “a 

expectativa de uma parte de que a outra parte se comportará de uma maneira 

previsível em uma dada situação”  

 Existe um risco por parte de quem confia algo a alguém. A partir das 

observações de Morgan e Hunt (1994) infere-se que para conseguir a confiança do 

cliente é necessário tornar o ambiente relacional claro e fazer o cliente superar os 

medos e paradigmas comuns em relação ao mercado, a contar:   

 a falta de credibilidade de empresas de determinados segmentos 

 a falta de integridade por parte das organizações nas suas condutas 

empresariais e sociais 

 a cultura de se tirar vantagem de situações em virtude da posição favorável 

da empresa em relação ao cliente 
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 o não cumprimento dos compromissos assumidos por parte das empresas, 

sejam prestadoras de serviços ou não 

 o perigo no fornecimento dados pessoais às empresas 

 a arbitrariedade e oportunismo das empresas frente a ineficiência da justiça 

Assim, a construção de uma relação de confiança deve gerar uma sensação 

de estabilidade e credibilidade no cliente, minimizando ao máximo os níveis de 

dúvida e desconfiança. Atuando como valor fundamental e indispensável a um 

relacionamento saudável entre quaisquer indivíduos ou partes. Morgan e Hunt 

(1994) asseveram que confiança é um elemento que faz as partes: 

 alcançarem maiores benefícios por conta da sinergia empregada  

 aumentarem os valores compartilhados ampliando os limites relacionais 

 atingirem altos níveis de comunicação diminuindo desta forma a distancia 

entre cliente e empresa 

 reduzirem as incertezas do mercado melhorando assim a tomada de decisões 

 diminuírem os conflitos destrutivos e alcançando os conflitos funcionais 

valorosos à competitividade do mercado 

 aumentarem a cooperação melhorando os níveis de resultados  

 minimizarem a propensão de abandono de parcerias 

 acreditarem em ações arriscadas porque entendem que a outra parte não 

agirá de maneira oportunista. 

Destarte, percebe-se que parcerias onde existe confiança têm uma vantagem 

competitiva considerável se comparados à parcerias frágeis e instáveis. Conforme 

os escritos de Doney e Cannon (2001), uma parceria com elevado nível de 

confiança gera um aumento na capacidade competitiva da parceria e reduz os 

custos transacionais reciprocamente. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Richardson (1985), afirma que método, numa perspectiva de pesquisa, 

significa escolher procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de 

fenômenos. Segundo Houaiss (2001), método é um processo lógico e organizado de 

pesquisa que, se organizado sistematicamente e respeitadas as regras de uma 

investigação cognitiva, conduzem à verdade. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

Quanto aos objetivos, para a efetiva consecução desta pesquisa, esta foi 

descritiva. Isto porque, dentre seus objetivos, buscou-se descrever as principais 

características relacionais entre consumidores e empresas de portes distintos. Este 

estudo foi de corte transversal, ou seja, num momento específico no tempo. Esta 

pesquisa valeu-se principalmente de duas técnicas: pesquisa de campo e 

levantamento bibliográfico. 

Quanto à natureza dos dados, este trabalho foi de cunho quantitativo. 

Segundo Richardson (1985), pesquisas desta natureza procuram quantificar tanto a 

coleta de informações como seu tratamento. De tal forma busca-se garantir a maior 

precisão dos resultados no afã de evitar distorções em sua análise e interpretação. 

3.2 Caracterização da organização, setor ou área 

Nesta pesquisa foram colocadas em comparação 10 empresas: cinco de 

grande porte, cinco de pequeno a médio porte. Foram selecionadas empresas dos 

mais variados segmentos objetivando ampliar o leque de opções do pesquisado. 

Dentre as empresas de grande porte: TAM, NET, TIM, Subway e Apple. 

Respectivamente empresas de destaque nos remos de: aviação comercial, serviços 

à cabo (televisão, internet, telefonia fixa), telefonia móvel, alimentação e tecnologia. 
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Entre as empresa de pequeno e médio porte estão: lanchonete do Meleca, 

Restaurante O Natural, Xerox DCE, Bar Por do Sol, Lanchonete Calango. Empresas 

localizadas no campus da UnB e proximidades, respectivamente referências nos 

ramos de: alimentação fast-food, alimentação natural, impressão e encadernamento, 

alimentação e entretenimento e alimentação. 

3.3 População e amostra 

A população da pesquisa foi composta por qualquer pessoa que fosse 

simultaneamente, cliente de empresas de grande porte e MPEs. Foram definidas 

algumas empresas para que o respondente escolhesse antes de responder o 

questionário, a fim de que fossem minimizados os erros provenientes de escolha 

equivocada do cliente (i.e. escolher como sendo MPE ou empresa de grande porte 

uma empresa de médio porte). A população, neste caso, é infinita. Determinou-se a 

necessidade de uma amostra de 175 pesquisados. 

3.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

Esta pesquisa utilizou a Escala de Relacionamento com o Cliente (ERC) 

como o instrumento científico que mensurou o grau do relacionamento entre as 

empresas e o cliente. 

Idealizada por Demo e Rozzett (2010), a ERC possui uma estrutura 

unifatorial, explicando cerca de 64% da variância e com confiabilidade de 0,92 (α de 

Cronbach). Foi utilizada no intuito de verificar intensidade dos laços entre cliente e 

empresa, para, depois de concluída a pesquisa, identificar as principais diferenças e 

semelhanças no relacionamento desses clientes com empresas de portes distintos. 

A ERC foi aplicada presencialmente e por e-mail. Este instrumento contou 

com uma tabela que foi respondida por cada participante, individualmente. A tabela 

contou com vinte e sete afirmações nas quais foram disponibilizadas aos avaliados 

opções fechadas quanto à concordância, satisfação e tempo de clientela. 
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A ERC encontra-se, na íntegra, no Anexo A deste trabalho e o questionário 

aplicado no Anexo B. 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

A coleta de dados foi feita presencialmente e por email, utilizando-se da 

amostragem por bola de neve, durante o mês de junho de 2011. Os responderam o 

questionário duas vezes, analisando, primeiramente, seu relacionamento com uma 

MPE e, depois, com uma empresa de grande porte. 

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva (média e 

frequência de respostas), a fim de identificar a percepção de relacionamento dos 

clientes com cada grupo de empresas. Em seguida, foi feito o teste de Kendall’s W a 

fim de identificar o grau de concordância (ou discordância) entre as percepções dos 

clientes quanto ao seu relacionamento com MPEs e com grandes empresas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O questionário foi aplicado a duzentos e cinco pesquisados entre os dias 30 

de maio de 2011 ao dia 19 de junho de 2011, sendo cem deles via internet com o 

auxílio de um site específico para aplicação de questionários e cento e cinco de 

modo presencial. 

A limpeza e o tratamento dos dados mostraram a ausência de casos 

omissos e de casos extremos univariados ou outliers. Não foi utilizado nenhum outro 

tipo de tratamento ou verificação de pressupostos, observado que se trata de uma 

análise não-paramétrica. 

4.1 Frequências 

O questionário pedia ao pesquisado que respondesse às perguntas de 

acordo com a sua percepção de relacionamento com uma dentre cinco grandes 

empresas e em relação a uma dentre cinco MPEs. Ao final da pesquisa puderam-se 

perceber as freqüências pelas quais cada empresa foi escolhida. Na primeira coluna 

da Tabela estão elencadas as empresas apresentadas aos pesquisados, na 

segunda coluna verificam-se as freqüências das empresas em números absolutos, a 

coluna três mostra em porcentagem quanto esta frequência representa do todo, a 

quarta coluna apresenta a porcentagem acumulada. Conforme a tabela 1 verifica-se 

as freqüências das grandes empresas. 
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Tabela 1: Grandes empresas 

 
Frequência Porcentagem Porcentagem acumulada 

 TAM 41 20.0 20.0 

NET 43 21.0 41.0 

TIM 30 14.6 55.6 

Subway 50 24.4 80.0 

Apple 41 20.0 100.0 

Total 205 100.0  

 

Já a tabela 2 mostra as frequências correspondentes às MPEs. 

Tabela 2: MPEs 

 
Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

acumulada 

 Lanchonete do Meleca 28 13.7 13.7 

Restaurante O Natural  30 14.6 28.3 

Xerox DCE  27 13.2 41.5 

Bar Por do Sol 94 45.9 87.3 

Lanchonete do Calango  26 12.7 100.0 

Total 205 100.0  

4.2 Teste estatístico (Kendall’s W) 

Foi utilizado nesta pesquisa o teste não-paramétrico de Kendall’s W, 

também conhecido como Coeficiente de Concordância de Kendall.  

O Coeficiente de Concordância de Kendall é uma normalização de 

estatística do Teste de Friedman. Utilizado para encontrar os níveis de concordância 

e discordância entre uma assertiva para dois grupos comparados dentro de um 

mesmo universo amostral de pesquisados. O teste varia de 0, nenhuma 

concordância, a 1, total concordância, (LEGENDRE, 2005, p. 226-245). 

No caso deste trabalho foram pesquisadas 205 pessoas que responderam 

sobre sua relação com grandes empresas e MPEs. Assertivas idênticas foram 

julgadas para empresas de portes distintos de tal forma que os resultados poderiam 
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apontar uma concordância, caso os houvesse semelhança nas respostas, ou não 

concordância, caso as respostas mostrassem menos aproximação de igualdade. O 

resultado do teste foi um coeficiente W (Kendall's coefficient of concordance) de 

0.067, altamente significativo (p < 0,001) conforme se verifica na tabela 3.  

Tabela 3: Teste estatístico 

N 204 

Kendall's W
a
 .067 

Chi-Square 205.120 

df 15 

Asymp. Sig. .000 

a. Kendall's Coefficient of 

Concordance 

 

Este resultado, muito próximo a zero, mostra que há um elevado índice de 

não-concordância na percepção dos clientes quanto sua relação entre empresas de 

portes distintos. Isto quer dizer que os clientes pesquisados enxergam suas relações 

com uma grande empresa de uma maneira significativamente diferente se 

comparada com suas relações com empresas de pequeno e médio porte. À frente, 

discutir-se-á minuciosamente como foram interpretadas estas diferenças. 
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4.3 Gráficos comparativos: cliente/grandes empresas X 
cliente/MPEs 

4.3.1 ERC 1: As experiências/contatos com essa empresa 

superam minhas expectativas. 

O gráfico 1 apresenta as respostas dos pesquisados quando perguntados se 

suas experiências e contatos com a empresa escolhida teriam superado as suas 

expectativas. Indiretamente a afirmativa trata de satisfação do cliente que, segundo 

Almeida (2006), define-se pela razão S=p/e, onde p é percepção do cliente e e é a 

expectativa. Assim, quanto maior for a expectativa do cliente mais facilmente tornar-

se-á insatisfeito com o produto/serviço, já que as variáveis são inversamente 

proporcionais. 

 

 

Gráfico 1 
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Considerando-se os resultados encontrados por Anderson (1998) de que 

clientes insatisfeitos costumam mudar de fornecedores e reclamar mais, é possível 

prever que reclamações e mudanças de empresas ocorrem menos para clientes de 

maiores empresas, visto que o gráfico 1, mostra níveis maiores de superação de 

expectativas em relação a grandes empresas quando comparados com suas 

experiências com pequenas e médias empresas.Conforme Brei (2005, p.163) “para 

os clientes relacionais, os resultados indicam que a satisfação transacional tem 

importância secundária em relação à confiança e ao valor percebido na formação da 

lealdade dos clientes”. Logo, o fator satisfação influencia de alguma forma o fator 

confiança, termo analisado na próxima assertiva ERC 2. 
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4.3.2 ERC 2: Essa empresa (produtos, serviços, informações, 

procedimentos) merece minha confiança. 

Representando o item mais forte e relevante dentre as oito assertivas - item 

com maior carga fatorial, conforme Rozzett e Demo (2010)- o gráfico 2 apresenta os 

resultados quanto à confiança depositada pelo cliente à empresa. Segundo Berry 

(1996, p. 242) a confiança é “a ferramenta de marketing de relacionamento mais 

poderosa disponível para uma empresa”. Isto porque confiança é a base para 

qualquer relacionamento e a intensidade de uma relação aumenta na medida em 

que cresce o nível de confiança.  

Verifica-se no gráfico 2 uma diferença acentuada nos níveis de confiança 

percebidos pelos clientes que mostram confiar bem mais em grandes empresas. 

 

Gráfico 2 
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4.3.3 ERC 3: Identifico-me com essa empresa. 

Quando perguntados se os clientes identificavam-se com grandes empresas, 

12,93% responderam concordar totalmente com a afirmativa enquanto menos da 

metade, 6,34%, concordaram totalmente com a afirmativa quando esta identificação 

remetia a uma pequena ou média empresa. Interessante observar que a 

proximidade dos níveis estratégico e gerencial das MPEs e seus clientes não foram 

determinantes na criação de uma identificação com o cliente.  

 

Gráfico 3 
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4.3.4 ERC 4: Essa empresa me trata como um cliente 

importante. 

Verificar se um cliente sente-se importante e valorizado pela empresa é um 

aspecto relevante na definição de um relacionamento. Clientes que se sentem 

valorizados e importantes tem mais propensão a fidelização. Segundo Gerson 

(1999) 68% dos negócios de uma empresa vêm de clientes antigos, ou seja, de 

clientes satisfeitos, fieis. Pelo gráfico 4 percebe-se que, na visão do cliente, as 

grandes empresas os tratam como clientes importantes em níveis superiores se 

comparados com pequenas e médias empresas. Daí pode-se concluir que empresas 

de grande porte têm maiores chances de fidelização de clientes. 

 
Gráfico 4 
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4.3.5 ERC 5: Eu recomendo essa empresa a amigos e 

familiares. 

Clientes satisfeitos fazem propaganda e difundem o nome da empresa. 

Fazendo o caminho inverso, questionando os entrevistados se eles recomendam a 

empresa a amigos e familiares podemos verificar o nível de lealdade deste cliente 

em relação à empresa escolhida. Conforme indica o gráfico 5 os clientes 

recomendam mais frequentemente grandes empresas à familiares e amigos do que 

MPEs. As diferenças apresentadas nestes resultados são acentuadas. Empresas de 

grande porte passam maior confiança aos clientes que por sua vez sentem-se a 

vontade para indicá-las aos seus conhecidos. 

 
Gráfico 5 

 

 

 



35 

 

 
 

4.3.6 ERC 6: Essa empresa é correta e honesta com seus 

clientes. 

A percepção do cliente quanto a idoneidade e retidão de uma empresa é um 

aspecto crucial e determinante na construção de um relacionamento. Pelos 

resultados demonstrados no gráfico  6, verificou-se certa paridade na percepção do 

cliente quanto à honestidade de empresas de grande e de pequeno e médio porte. 

Há, contudo, uma pequena inclinação dos clientes em acreditar que pequenas 

empresas são mais corretas do que grandes empresas.  

 
Gráfico 6 
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4.3.7 ERC 7: Personalização do atendimento. 

Conforme Gerson (1999) o mau atendimento é a causa de cerca de 70% da 

perda de clientes. No quesito personalização do atendimento, os clientes estão mais 

satisfeitos com o desempenho de grandes empresas que superaram 

significativamente os resultados obtidos pelas MPEs conforme pode ser verificado 

no gráfico7. 

 

Gráfico 7 

Esse resultado é um tanto surpreendente dado que em micro e pequenas 

empresas os atendentes e gerentes chamam os clientes pelo nome, sabem os 

gostos e preferências de seus clientes, dentre outras ações extremamente 

personalizadas. Este resultado mostrou que a chamada “personalização automática” 

adotada por empresas de grande geram maior impacto nos clientes. 
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4.3.8 ERC 8: Qualidade dos produtos/serviços. 

Na obra de Takeuchi e Quelch (1983) os autores afirmam que qualidade é 

mais do que fazer um bom produto. Para que uma empresa desenvolva a sua 

qualidade os mesmos autores levantam duas questões que devem ser respondidas: 

 como os clientes definem qualidade?  

 quanto a alta qualidade é relevante para o cliente? 

Destarte, nesta pesquisa foi analisada a visão do cliente quanto à qualidade 

dos produtos e serviços oferecidos por empresas de portes distintos. Verificou-se no 

entanto que, sob a ótica do cliente, grandes empresas proporcionam mais qualidade 

nos produtos e serviços ofertados como pode ser observado no gráfico 8. 

 

Gráfico 8 
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4.4 Discussão dos resultados 

Os resultados positivos relacionados às grandes empresas podem ser por 

conta de diversos motivos. Empresas de grande porte investem maciça e 

constantemente em programas de fidelização de seus clientes.  

A TAM, por exemplo, tem um programa de milhas. A rede Subway tem um 

modelo de cartão fidelidade no qual a cada 10 sanduíches comprados o cliente leva 

um gratuitamente. A Apple vende seus produtos e posteriormente serviços 

personalizados (softwares) que moldam o produto às características e gostos de 

seus compradores.  

Micro e pequenas empresas têm o paradigma de que estes programas são 

caros e elaborados demais para elas. Isto ocorre principalmente por falta de 

esclarecimento sobre os conceito de marketing e pelo entendimento equivocado do 

que é CRM. 

CRM não é simplesmente uma ferramenta. É uma filosofia organizacional que 

pode ser organizada em pequenas práticas no dia-a-dia destas MPEs. É necessário 

valorizar a relação com o cliente e abandonar as práticas meramente transacionais. 

Segundo Sheth e Parvatiyar (1995) o conceito de marketing precisa ser redefinido: 

sair do conceito transacional e solidificar-se em uma orientação relacional. Como 

define Drucker (1973), a meta do marketing é conhecer e entender o consumidor tão 

bem, que o produto ou serviço se molde a ele e se venda sozinho. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este trabalho buscou comparar o relacionamento que os clientes percebem 

com grandes empresas e pequenas e médias empresas (MPEs). Através do 

coeficiente de concordância de Kendall uma enorme diferença relacional sob a ótica 

do cliente pôde ser percebida e uma empatia maior entre clientes e grandes 

empresas. 

O instrumento utilizado para alcançar estes resultados obtidos foi a escala 

de relacionamento com clientes (ERC) pela qual pôde ser verificado como os 

clientes se relacionam com as empresas individualmente para o posterior confronto 

dos resultados. Foram postas a julgamento oito assertivas buscando avaliar a 

percepção do cliente quanto as suas experiências com grandes empresas e as 

mesmas oito assertivas julgando a relação com MPEs. Para quase todas as 

assertivas os resultados mostraram uma relação mais sólida entre cliente e grande 

empresa, com índices de satisfação muito maiores entre estes se comparados aos 

resultados obtidos na avaliação cliente/MPE. É interessante verificar que mesmo 

com a proximidade e o intimismo, pequenas e médias empresas apresentam uma 

relação mais tênue com seus clientes. Grandes empresas, entretanto, mesmo com 

uma relação mais distante com seus clientes apresentam solidez e maiores níveis 

de satisfação e confiança percebidos pelos seus clientes. 

É importante resgatar alguns resultados e conclusões parciais desta 

pesquisa como forma de ilustrar essas diferenças encontradas.  

A ERC 2, que abordou o valor confiança, mostrou que o cliente tende a 

confiar mais em grandes empresas. Os motivos que incitaram esta confiança nos 

pesquisados é uma proposta interessante para pesquisas futuras haja vista que este 

valor percebido pelo cliente é o que sustenta uma relação durável e saudável.  

Outro ponto relevante da pesquisa foram os resultados apresentados pela 

ERC 5, que nada mais é do que um desdobramento da ERC 2. Somente clientes 

que confiam em uma empresa recomendam-na a um familiar ou amigo. Neste 

sentido, o resultado apresentado na ERC 5 foi uma maior confiabilidade atribuída às 

grandes empresas. Isto foi demonstrado pelos maiores índices de intenções de 
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recomendações de grandes empresas quando comparados aos resultados obtidos 

na relação cliente/MPE.  

Por fim, a ERC 8 apresentou outro resultado muito significativo para esta 

pesquisa: clientes percebem mais qualidade nos produtos e serviços oferecidos por 

grandes empresas do que pelas empresas de menor porte. Os motivos que 

conduzem a esta conclusão podem trazer enorme contribuição acadêmica e podem 

ser objeto de pesquisas ulteriores. 

  A importância e contribuição deste trabalho na esfera acadêmica devem-se 

principalmente por trazer à tona a discussão sobre marketing de relacionamento em 

âmbito nacional, que, de fato, carece de pesquisa na área. Também mostra enorme 

relevância por ser uma pesquisa inédita e por trazer reflexões para MPEs 

repensarem sobre suas práticas de CRM a nível gerencial. 

Entretanto este trabalho apresenta algumas limitações. O estudo foi feito 

transversalmente, num dado espaço e tempo. Destarte, alguns resultados podem 

ser circunstanciais e específicos de alguma experiência recente entre o pesquisado 

e a empresa escolhida. Uma proposta a novos trabalhos seria um estudo com 

características longitudinais que procurasse verificar as características das relações 

cliente/empresa num período mais longo eliminando assim as situações isoladas e 

pontuais. 

Em síntese conclui-se que: existem sim diferenças nas relações entre clientes 

e empresas de portes distintos,; empresas de pequeno porte não implementam CRM 

de maneira eficaz ou não aplicam CRM de forma alguma; clientes de maneira geral 

têm maior empatia por empresas de grande porte; grandes empresas inspiram mais 

confiança do que MPEs; clientes percebem mais qualidade nos produtos e serviços 

ofertados por grandes empresas do que as oferecidas por empresas de pequeno e 

médio porte;  há mais identificação do cliente com  empresas de grande porte; 

quando o assunto é honestidade e retidão nas práticas comerciais o porte da 

empresa não é um fator determinante; personalização do atendimento, na visão do 

cliente, é uma característica mais significativa nas relações com grandes empresas; 

clientes sentem-se mais importantes para grandes empresas do que para MPEs; 

grandes empresas superaram mais as expectativas de seus clientes do que 

empresas de pequeno e médio porte. 
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ANEXOS 

Anexo A – Escala de relacionamento com clientes (ERC) 

Cada uma das seguintes afirmativas deve ser avaliada de acordo com a 

tabela abaixo. Escolha a que reflete melhor sua percepção. 

 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente da 

afirmativa 

Discordo um 
pouco da 
afirmativa 

Não 
concordo 

nem discordo 
da afirmativa 

Concordo um 
pouco com a 

afirmativa 

Concordo 
totalmente 

com a 
afirmativa 

As experiências/contatos com essa empresa superam minhas expectativas.  

Essa empresa é correta e honesta com seus clientes.  

Identifico-me com essa empresa.  

Essa empresa me trata como um cliente importante.  

Essa empresa (produtos, serviços, informações, procedimentos) merece minha 
confiança. 

 

Eu recomendo essa empresa a amigos e familiares.  

 
De acordo com a tabela abaixo, indique o seu grau de satisfação com cada 

um dos seguintes itens. 

 

1 2 3 4 5 

Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 
Sem opinião/Não 

se aplica 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Personalização do atendimento.  

Qualidade dos produtos/serviços.  
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Anexo B – Questionário aplicado 

 
Grandes Empresas 

 

1. Escolha uma dentre as empresas abaixo, em seguida preencha o questionário 
baseando-se em sua experiência pessoal com está empresa. 

(  ) TAM 

(  ) NET 

(  ) TIM 

(  ) Subway 

(  ) Apple 

Cada uma das seguintes afirmativas deve ser avaliada de acordo com a tabela 
abaixo. Escolha a que reflete melhor sua percepção. 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente da 

afirmativa 

Discordo um 
pouco da 
afirmativa 

Não 
concordo 

nem discordo 
da afirmativa 

Concordo um 
pouco com a 

afirmativa 

Concordo 
totalmente 

com a 
afirmativa 

As experiências/contatos com essa empresa superam minhas expectativas.  

Essa empresa é correta e honesta com seus clientes.  

Identifico-me com essa empresa.  

Essa empresa me trata como um cliente importante.  

Essa empresa (produtos, serviços, informações, procedimentos) merece minha 
confiança. 

 

Eu recomendo essa empresa a amigos e familiares.  

 
Indique o seu grau de satisfação com cada um dos seguintes itens. 

1 2 3 4 5 

Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 
Sem opinião/Não 

se aplica 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Personalização do atendimento.  

Qualidade dos produtos/serviços.  
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Micro e Pequenas Empresas 
 

2. Escolha uma dentre as empresas abaixo, em seguida preencha o questionário 
baseando-se em sua experiência pessoal com está empresa. 

(  ) Lanchonete do Meleca (ICC Norte) 

(  ) Restaurante Natureba (ICC Norte - Subsolo) 

(  ) Xerox DCE (ICC Norte) 

(  ) Bar Por do Sol (408 Norte) 

(  ) Lanchonete Calango (Pátio João Calmon) 

Cada uma das seguintes afirmativas deve ser avaliada de acordo com a tabela 
abaixo. Escolha a que reflete melhor sua percepção. 

1 2 3 4 5 

Discordo 
totalmente da 

afirmativa 

Discordo um 
pouco da 
afirmativa 

Não 
concordo 

nem discordo 
da afirmativa 

Concordo um 
pouco com a 

afirmativa 

Concordo 
totalmente 

com a 
afirmativa 

As experiências/contatos com essa empresa superam minhas expectativas.  

Essa empresa é correta e honesta com seus clientes.  

Identifico-me com essa empresa.  

Essa empresa me trata como um cliente importante.  

Essa empresa (produtos, serviços, informações, procedimentos) merece minha 
confiança. 

 

Eu recomendo essa empresa a amigos e familiares.  

 
Indique o seu grau de satisfação com cada um dos seguintes itens. 

1 2 3 4 5 

Muito 
insatisfeito 

Insatisfeito 
Sem opinião/Não 

se aplica 
Satisfeito 

Muito 
satisfeito 

Personalização do atendimento.  

Qualidade dos produtos/serviços.  

 
 

 


