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1 INTRODUÇÃO

É  notório  que  fazemos  parte  de  uma  sociedade.  Então,  as  relações  sociais  de  boa 

convivência constituem a base de nossa pirâmide. Começamos desde nosso bom-dia aos nossos 

familiares, à boa camaradagem no trânsito e nas delicadezas no nosso ambiente de trabalho. 

Podemos até concluir que já nascemos,  “vendendo” nosso produto, que é a nossa forma de 

expressar e de persuadir. 

Imagine então como este tema se encaixa no perfil de vendas propriamente dito: quem é 

que nunca comprou algo que nem necessitava tanto, somente pela gentileza ou astúcia do 

vendedor? Quem é que nunca deixou de comprar um item extremamente urgente, unicamente 

por causa do atendimento ruim ou descortês?

Os dois questionamentos acima refletem, de forma sucinta e abreviada, a profundidade dos 

estudos meticulosos de Kotler  e Yanaze neste trabalho analítico e classificatório,  segundo 

Lakatos e Marconi (2001, p. 261), na tipologia de abordagem. 

Vivemos num mundo da pressa e do consumismo, onde o imediatismo pede a eficácia e a 

utilidade aliada às boas maneiras.  Não se pode descartar  a política da boa vizinhança e a 

“antiga” forma de fidelização dos mercadinhos, quando o comerciante avisava o vizinho que 

havia chegado um produto de tal de sua preferência, por um menino de recados. Esta forma de 

fidelização e valorização do cliente foi eficaz e ainda o é, em locais onde esta comunicação 

atende a demanda. Todavia, há de se pensar em grandes centros urbanos e também na rapidez 

da comunicação. 

Atualmente, a mudança da estrutura comercial está num processo de aceleração cada vez 

mais intensa, a estrutura do mercado mundial. Antigamente,  vender produtos com qualidade 

e  com  preços  competitivos  eram  os  requisitos  suficientes  para  ter  sucesso  em  algum 

empreendimento.  Hoje,  essa  realidade  mudou,  pois  esses  mesmos  produtos  possuem 

características cada vez mais semelhantes,  o que, consequentemente,  obriga as empresas a 

apresentarem um diferencial para se manterem competitivas no mercado. Uma das maneiras 

mais eficientes de conseguir tal diferencial é atuar de forma contumaz, utilizando ferramentas 

para atrair, encantar e fidelizar aquele que é o sujeito principal para o sucesso de qualquer 

empresa: o cliente.

Para auxiliar nessa difícil tarefa, o marketing é a ferramenta ideal para propor sugestões, 

ideias e implementar as melhores estratégias para atingir os objetivos pré-estabelecidos.
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O atendimento  de  excelência  é  imprescindível  para  que  os  resultados  positivos  sejam 

alcançados no menor prazo possível, auxiliado, é claro, pelas diversas técnicas já existentes e 

difundidas no cenário empresarial. Para Cassarro (1994), o atendimento é a ação de atender, 

ou seja, de acolher com cortesia, tomar em consideração as pessoas. Já no entendimento de 

Carvalho (1999), o atendimento está diretamente ligado aos negócios que uma organização 

pode ou não realizar, de acordo com suas normas e regras. O atendimento estabelece dessa 

forma uma relação de dependência entre o atendente, a organização e o cliente.É com base 

nesse processo e  no interesse de contribuir  no sentido de criar  práticas  de fidelização  no 

Supermercado Quartetto que o seguinte trabalho foi desenvolvido.

1.1 Contextualização

O presente trabalho prioriza discutir a dificuldade em fidelizar os clientes e manter os 

mesmos no ramo de alimentos e bebidas, de forma geral, tanto no âmbito atacadista, quanto 

no varejista.

No caso do nosso objeto de estudo, o Supermercado Quartetto,  a  escolha  foi 

totalmente fundamentada. Vários são os motivos que justificam nossa intenção nesta escolha. 

A  sede  do  Supermercado  Quartetto  fica  em frente  à  Praça  dos  Girassóis,  que  é  a  sede 

administrativa  da  cidade,  onde  se  localizam  todas  as  secretarias  estaduais,  a  Assembleia 

Legislativa,  o Tribunal  de Justiça  e  o Palácio de Governo.  Isto traduz o grande fluxo do 

público-alvo, ou seja, os servidores que perfazem a “massa” da população tocantinense.

Palmas   é a capital mais nova do país, com apenas vinte e dois anos e a economia é 

similar  a  que ocorria  em Brasília  (DF) até  uns  trinta  anos  atrás,  quando o funcionalismo 

público  era  o  movimentador  financeiro.  O  comércio  é,  ainda,  tímido  e  há  pouquíssimas 

indústrias. A população é de mais de 235.000 habitantes, sendo que grande parte,quase sua 

totalidade, é formada por servidores públicos.

Outro dado significativo  é  a data  de compra  que movimenta  a  cidade.  Todos os 

servidores municipais,  estaduais  e  federais;  sejam eles  concursados ou não,  recebem seus 

vencimentos entre os dias 01 e 10 de cada mês. Isto posto, nossa prerrogativa calca-se no 

fundamento de que o poder de compra em maior escala se dá nestes dias.
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O interesse pela Loja Centro se fez presente por situar-se junto à administração do 

Grupo Quartetto e também por ser o ponto de compras do acadêmico.

A  realidade  de  compras  do  dia-a-dia  nos  supermercados  de  Palmas  é  um  caso 

diferenciado.  O  supermercado  Quartetto  tem  4  (quatro)  lojas  distribuídas  nos  quatro 

quadrantes  da  cidade:  zona  sul,  zona  norte,  Porto  Nacional  (cidade  vizinha)  e  uma  loja 

estudada ( no plano diretor).

A agressividade da disputa e o crescimento da amplitude de produtos no mercado 

têm se tornado abrangente para  o desenvolvimento de estratégias para a fixação da atividade 

econômica das empresas.  Neste sentido,   Rosa e Kamakura (2001, p. 1) afirmam que “ a 

satisfação  de  clientes  vêm  sendo  consideradas  um  dos  mais  importantes  conceitos 

mercadológicos nesses últimos anos , uma vez que está conectada à retenção do cliente, e, 

consequentemente, à rentabilidade”.

Na atualidade é básico vislumbrar que as prioridades em atender o cliente é uma das 

principais  metas  da  empresa.  “O  reconhecimento  deste  principio  básico  de  gestão  vem 

tornando  cada  vez  mais  importante  o  monitoramento  da  satisfação  do  consumidor  como 

forma de avaliar o seu desempenho global   “ (MARCHETTI; PRADO, 2001,p. 1).

Priorizando a máxima de Tontini (2003) temos que:  “ para obter o sucesso no longo 

prazo,  uma empresa  deve melhorar  constantemente  os atributos  atuais  de seus produtos e 

serviços  e  introduzir  inovações  que  proporcione  benefícios  superiores  e  únicos  aos  seus 

clientes”.

Há de se pensar que a relação entre a satisfação e a lealdade (intenção de comprar 

novamente de clientes em diferentes setores, Bateson e Hoffman (2001, p. 320) ressaltam que 

esta relação não é linear e que  ,”quanto maior a satisfação, maior a manutenção (lealdade) de 

clientes e  quanto maior o ambiente da competição, maior a necessidade de se alcançar índices 

superiores  de  satisfação  do  cliente”,  ou  seja,  a  lealdade  está  relacionada  com  a 

competitividade do setor e com a satisfação do cliente.

A área supermercadista, bem como as outras áreas da economia, passou a investir na 

melhoria do atendimento e dos serviços aos clientes. Neste ínterim, diversos supermercados 

montaram serviços de atendimento ao consumidor e alguns implantaram áreas baseadas nas 

sugestões recebidas de clientes. Um deles  foi o próprio Quartetto, que fez com que a Loja 

Centro adquirisse produtos diferenciados em relação às demais,  como queijos importados; 

criasse uma adega de vinhos nacionais e importados e, ainda, aumentasse a seção de produtos 
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de  panificação  e  dietéticos,  o  que  não  ocorre  na  Loja  Norte,  cujo  público  possui  poder 

aquisitivo menor.

Queremos, então, relativizar alguns pontos fundamentais sob a égide do mercado de 

competitividade: Quais os fatores que conquistam o cliente de uma rede de supermercado? A 

mídia (televisiva, rádio, jornal, dentre outros) possui influência decisiva no poder de compra? 

Será que os clientes sabem das vantagens da fidelização? Como a data de vencimentos dos 

servidores incidem na capacidade de compra , gerando faturamento na Loja Matriz?

1.2 Formulação do problema 

O atual nível de conhecimento e exigência do consumidor está mudando completamente 

o modo das organizações enfrentarem a difícil  missão de expandir  cada vez mais os seus 

negócios. Infelizmente, poucas empresas conseguem este feito e as restantes não imaginam a 

real  dimensão da importância  de manter  a satisfação dos clientes  em primeiro plano para 

manter seu ramo em crescimento e ao mesmo tempo estarem preparadas para enfrentar tantos 

concorrentes. 

Desta forma,  o Supermercado Quartetto  não se furtou à adequação do mercado que 

expandiu sistematicamente, com a abertura de outros supermercados atacadistas e a vinda de 

uma rede de âmbito nacional varejista. Contudo, primeiramente, teve de vencer a sua única 

concorrência direta, que era a rede Caçulinha, que faliu. Em suma, o Quartetto passou por 

dois momentos ímpares:  a absorção da clientela do concorrente anterior e a inovação e o 

investimento frente aos novos desafios dos supermercados novos.

O supermercado concorrente à Rede Quartetto também possuía várias lojas e em pontos 

estratégicos.  A  clientela,  entretanto,  era  mais  popular  e  os  produtos  e  as  marcas 

correspondiam a esta camada, sendo, portanto, mais baratos e de qualidade inferior. A loja 

mais centralizada, mesmo bem localizada, não atendia ao mesmo público do  nosso objeto de 

estudo. Esta rede de supermercados existiu por muitos anos na capital  e também em uma 

cidade do interior, bem próxima, cujos habitantes muito frequentam Palmas; servindo para 

alguns até como dormitório. Caso é que o referido supermercado não resistiu às vicissitudes 

do mercado financeiro e, um a um, fechou as portas de cada uma de suas lojas.
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Neste  ínterim,  surgiram  dois  novos  supermercados,  de  porte  atacadista  na  capital. 

Ambos, porém, não vislumbraram concorrência ao Quartetto, já que seus atributos, públicos, 

localização e perfis não denotavam em nada, o que de comum teriam com o Quartetto.   

É  impressionante  o  descaso  que  algumas  empresas  ainda  têm em relação  aos  seus 

clientes  e  algumas  simplesmente  não  possuem  nem  um  setor  específico  para  tratar  as 

reclamações.  Estas  empresas  não  sabem  como  esse  comportamento  pode  comprometer 

permanentemente sua imagem perante o mercado, seja por inexperiência ou por inexistência 

de visão e missão, inclusive, até mesmo por inaptidão para administrarem seus negócios.

         Pensamos na palavra IMAGEM, como ascensão e decadência; verbete tão estudado em 

pesquisa pela Harvard Business School Press, que, ainda, cita que o maior patrimônio de uma 

empresa é a sua carteira de clientes e o seu quadro funcional. 

Para mudar essa situação é necessário ter em mente que um bom relacionamento entre a 

empresa  e  o  cliente  é  um  fator  fundamental  para  manter  o  ritmo  constante  de 

desenvolvimento.

Diante dessa realidade, surgem os seguintes questionamentos: Quais as estratégias que 

devem ser implantadas no Supermercado Quartetto para fidelizar seus clientes? Por que não 

dispor de recursos que proporcionem aos servidores públicos significativos, já que são eles, o 

público-alvo (principalmente da Loja Matriz)? 

1.3 Objetivo Geral 

O objetivo geral do trabalho será mostrar a inexistência da fidelização dos clientes do 

Supermercado  Quartetto  é  apresentar  possíveis  sugestões  de  ferramentas  para  tal 

implementação. 
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1.4 Objetivos Específicos 

• Identificar o grau de satisfação dos clientes;

• Elencar as medidas adotadas para atrair novos clientes;

• Oportunizar a opinião dos mesmos para futuras melhorias;

• Sugerir ferramentas de implantação de projetos para a satisfação da clientela.

1.5 Justificativa  

Hoje,  a  grande oferta  de produtos  e  serviços  auxiliados  com a disseminação das 

informações, favorecida pelos diversos meios de comunicação e auxiliados pela tão discutida 

globalização,  fizeram com que o cliente  alcançasse  um alto  nível  de exigência.  Uma das 

provas  desse  fenômeno  é  o  grande  número  de  reclamações  em  órgãos  de  defesa  do 

consumidor, como o Idec e o Procon. 

Constata-se  que  uma  grande  parcela  de  empresas  que  não  perceberam  que  a 

insatisfação dos clientes pode se tornar um caminho sem volta. Elas devem se adaptar a nova 

ordem mundial, que é a da qualidade total, a fim de coibir os dissabores, buscando agradar e 

priorizar o cliente.

O estudo desse tema é o do Supermercado Quartetto, cuja Loja Matriz e sede 

administrativa é localizada na quadra 101 Sul - Rua NSA - Conj. 2-Lote 10, justifica-se 

pelo  fato  do  acadêmico  ser  cliente  do  supermercado  em  questão  e  a  pesquisa 

acrescentará, não apenas conhecimentos na área acadêmica, bem como na vida pessoal e 

profissional,  visto  que  o  mesmo  busca  apresentar  os  resultados,  ao  administrador  da 

empresa, para que este possa implementar melhorias para a satisfação de seus clientes, 

bem como fidelizá-los para tornar-se, mais competitivo no mercado.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MARKETING

            Vários são os conceitos de marketing e sua forma de entendimento, e, por vezes, 

permeia dúvidas. Dentre elas, temos desde o “planejamento adequado da relação produto-

mercado”  até  a  “estratégia  de  planejamento  de  atender  e  satisfazer  as  demandas  e 

necessidades de seu público-alvo”. 

Do  ponto  de  vista  acadêmico  e  numa  visão  holística,  preferimos  a  definição  da 

American Marketing Association (AMA):

Marketing  é  o  processo  de  planejar  e  executar  a  concepção; 
estabelecimento  de  preço,  promoção,  distribuição  de  idéias,  bens  e 
serviços,  para  criar  trocas  que  satisfaçam  objetivos  individuais  e 
organizacionais. (AMA, 2004).

Parece ser uma definição estanque e padrão, porém envolve uma gama afetiva, não 

explícita e um  árduo trabalho efetivo na gestão estratégica para o êxito do negócio. 

No  que  diz  respeito  a  nomenclatura  é  salutar  ratificar  o  desgaste  do  termo 

MARKETING, usado ou em demasia, ou erroneamente pelos veículos de comunicação e, 

por consequência no uso popular propagados habitualmente. Seu uso generalizado creditou o 

estereótipo, inclusive do telemarketing, quando o correto seria chamá-lo de venda direta. A 

banalização  deste  verbete  causa certo  repúdio  ao  consumidor  e  adjetivações  irreversíveis, 

quando caem no uso genérico. 

                Na nomenclatura do marketing temos a citar: o marketing esportivo, amplamente 

usado por empresas que utilizam atletas como garotos-propaganda; o marketing cultural, que 

valoriza  as  artes  (peças  de teatro,  shows e  filmes,  dentre  outros).  Outros  termos  também 

conhecidos são: o marketing reverso e o demarketing. O primeiro diz respeito à comunicação, 

associando o produto à sua imagem, a qualidade e ao preço. Já o segundo é a recuperação da 

imagem  da  empresa.  Trata-se  de  um processo  estratégico,  onde  há  uma  real  e  imediata 

necessidade  de  correção  e  recolocação  no  mercado.  É  o  exemplo  típico  dos  chamados 

“recalls” dos veículos com algum defeito de fábrica e posteriormente, uma venda “casada” 
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com uma oferta de veículos novos com brindes, como acessórios, ou viagens, ou isenções de 

alguma ordem. 

Acreditamos ser este tipo de estratégia bastante elaborada e dificultosa para que o 

desgaste  da  IMAGEM não  seja  tão  evidente  e  para  que  a  confiabilidade  volte  a  ser 

restaurada, fidelizando novamente o cliente. 

Nesse ínterim é que atua, de forma incisiva e predominante, o papel da comunicação. 

É comum que essas áreas distintas se tornem semelhantes para nós, contudo, elas são partes 

constitutivas da estratégia. É comum ouvirmos a expressão “marketing promocional”, que é 

uma ferramenta de vendas. Outra expressão indevidamente usada  é o marketing direto; pois o 

envio de mala direta, o cartão de visitas e o tele atendimento passivo e ativo são componentes 

desta  atividade.  A  nomenclatura  correta  deveria  ser  COMUNICAÇÃO  DIRETA. A 

expressão “marketing digital” também deveria ser substituída por comunicação digital,  em 

função de estarmos diante da era da tecnologia e do imediatismo em que os produtos são nos 

oferecidos instantaneamente. 

Em suma, de acordo com as prerrogativas de Yanaze (2007), temos que:

MARKETING, na verdade, é uma nova concepção de administração 
empresarial a partir de uma disposição consciente e disciplinada de se 
inserir no mercado e construir estratégias de planejamento e gestão 
dos próprios negócios. 

2.2 CONCEITOS DE MARKETING

Para KOTABE e HELESEN (2000, p.30), marketing é:

“Essencialmente  uma  atividade  corporativa,  que  envolve  o 
planejamento  e  execução  da  concepção,  determinação  de  preço, 
promoção e distribuição de idéias, produtos e serviços em uma troca 
que não apenas satisfaz às necessidades atuais dos consumidores, mas 
também antecipa  e cria  suas necessidades futuras com determinado 
lucro. (KOTABE E HELSEN, 2000 p.30).
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Para  Kotler  (2006),  o  marketing  pode  ser  aplicado  em diversos  segmentos,  que 

envolve os profissionais dessa área, tais como: bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, 

lugares, propriedades, organizações, informações e ideias.

De acordo com CIDES, “marketing é o conjunto das atividades que fazem com  que 

sua empresa venda mais e com maior lucratividade. (CIDES, 1997, p.10).

Atualmente,  com  a  evolução  de  novas  tecnologias  e  produtos  e  do  rápido 

desenvolvimento  das  empresas,  é  imprescindível  ter  um  produto  ou  um  serviço  que  se 

diferencie dos demais e que também seja visto por todos. Uma forma excelente de fazer essa 

tarefa é utilizar o marketing para difundir aos clientes e mostrar que seu produto é melhor que 

a do concorrente.

2.3 FUNÇÃO DO MARKETING

Ao longo  dos  anos  a  “rotina”  tende  a  ser  um fator  de  declínio  ao  mundo  dos 

negócios. O mesmo não se pode dizer da disciplina e fidelidade associadas à flexibilidade. 

Um bom administrador deve zelar diuturnamente de seu empreendimento checando bens e 

serviços,  mantendo  a  qualidade  rigorosa  de  seus  produtos,  porém deixando  inclinar-se  à 

flexibilidade das mudanças, ainda que sazonais,  advindas da época, tendência, clima ou fruto 

de uma geração.  Nos grandes centros de negócios,  a  estratégia  de marketing  funciona na 

tentativa de acompanhar o mercado exigente. Um exemplo básico disso é a disponibilidade 

dos sabores de picolés e sorvetes da marca Kibon no nordeste e norte do Brasil, oferecendo: 

cupuaçu, graviola,  milho verde,  amendoim e seriguela em estados como Bahia,  Fortaleza, 

Tocantins, Piauí e Amazonas, não ocorrendo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por 

exemplo, onde estes sabores ou frutas não são conhecidos ou não são preferidos pelo público. 

Outro recurso é a oferta sazonal de sorvetes de sabores cujas frutas estão em alta naquela 

estação. 

No caso da região norte, e, em especial Palmas, a Rede de Supermercados Quartetto 

não produz nem terceiriza, ou sequer comercializa nenhum produto com sua logomarca, ou 

qualquer similar de sua propriedade. 

O mesmo não podemos  dizer da recente vinda da rede Assaí,  representada pelo 

hipermercado  Extra,  que  trouxe  consigo  a  linha  Qualitá,  em uma  gama  diversificada  de 

produtos desde a área alimentícia até a seção de limpeza, passando por todos os segmentos 
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(suprimentos escolares, toalhas de papel, coadores de café, dentre outros). Isto não deixa de 

ser uma maneira de “fidelizar” os clientes, pois a “marca” condiciona ao retorno do público. 

Além do gosto pelo produto e o preço ser mais acessível, somente neste supermercado é que 

se encontra tal “marca”. É possível inferir que sempre que se vai ao supermercado não se 

compra um único produto e com isto, ganha o lojista,  porque vende mais. 

No campo da moda há várias estratégias de marketing usadas pelas grandes redes 

para “alcançar” o gosto e o preço popular. Lojas de departamentos como Renner, Riachuelo, e 

C&A têm suas próprias confecções de roupas e sapatos, divulgam as marcas, sem mencionar 

que são de sua propriedade, mantendo um contrato de exclusividade e algumas terceirizam os 

serviços internos (parte bancária, contratual e equipe financeira pactuando cartões de crédito 

com compra  “casada” – plano odontológico,  empréstimos  pessoais  e  seguros de vida).  O 

custo  que investiriam na equipe  de vendas  da  própria  da  loja,   investem nas  campanhas 

publicitárias (modelos de luxo famosos, locações caras, produções como se fossem de grifes 

internacionais) – o que denota uma estratégia apelativa, mas também ousada e criativa. 

Segundo Kotler:

Fazer marketing significa satisfazer as necessidades e os desejos dos 
clientes.  O  dever  de  qualquer  negócio  é  fornecer  valor  ao  cliente 
mediante  lucro.  Em uma economia extremamente competitiva,  com 
compradores  cada vez mais  racionais  diante  de uma abundância  de 
opções, uma empresa só pode vencer ajustando o processo de entrega 
de  valor  e  selecionando,  proporcionando  e  comunicando  um valor 
superior.  

A  máxima  acima  corrobora  nosso  pensamento  anterior  sobre  a  peça-chave  da 

estratégia do marketing. 

Não se pode e nem se deve ater as idéias retrógradas e nem tampouco ficar estagnado 

no  mundo  competitivo  atual.  O  chamado  “mercado  de  massa”  vem  se  dividindo  em 

numerosos micros mercados, cada qual com seus próprios desejos, percepções, preferências e 

critérios de compra. 

As  grandes  empresas  internacionais  tiveram  de  repensar  suas  estratégias  e  seus 

modelos  e  não  se  deram ao  luxo  de  relaxar,  procurando  sempre  inovar.  Os  gerentes  de 

marketing precisam tomar decisões rápidas e eficazes, o que requer habilidade. Aqueles que 

não se modernizam estão fadados à derrota. 

O escopo  do  marketing  atravessa  caminhos  sociais,  que  são  assim definidos  por 

Kotler (2001):
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...supre  necessidades  lucrativamente,  lida  com  processos  de  troca, 
exige boas doses de trabalho e habilidade...(...)  A administração de 
marketing  é   como a arte e a ciência da escolha de mercados – alvo e 
da captação, manutenção e fidelização de clientes no meio da criação, 
da entrega e da comunicação de um valor superior para o cliente. 

Há de se ressaltar  que o conceito central  de marketing é a troca, cujas condições 

básicas são cinco: a existência de duas partes que possuam algo que possa ter  valor para 

outras partes;   que todas as partes tenham capacidade de comunicação e entrega; que as 

partes estejam livres para aceitar ou recusar ofertas; que as partes acreditem ser adequadas 

participarem  de negociações. 

Quando  ocorre  efetivamente  o  acordo  é  que  dizemos  que  há  uma  transação.  A 

transação é uma troca de valores entre duas ou mais partes, que envolve várias dimensões. 

Entre elas estão: o valor, as condições, o momento e o local do acordo. Quase sempre há uma 

legislação vigente  ou contrato.  Isto  a  diferencia-se da transferência.  Na  transferência,  um 

alguém dá ou doa algo a outrem sem recebimento ou ressarcimento (fund raisers) ;é o caso de 

captação de recursos.

Gronroos  (1993),    define  que  a  função  marketing  é  dividida  em quatro  partes 

principais:

1. Compreender  o  mercado  por  meio  da  pesquisa  de  mercado  e  analisar  por 

segmentação;

2. Entender que nichos e segmentos de mercados possam ser selecionados;

3. Confirmar quais os programas de marketing devam ser  planejados, executados 

e controlados  e, finalmente,  implementados na organização;

4. Preparar organizações para que os programas e atividades de marketing  sejam 

executados com sucesso.

Para Zaltman (2003)  apud  Cobra ( 2007,p.29)  a função principal do marketing é 

ligar a organização com o meio ambiente e com os valores, as normas e a cultura geral da 

sociedade.
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2.4 MARKETING DE RELACIONAMENTO

O marketing e seus profissionais atuam em diversas áreas. Dentre elas temos:  os 

bens  (eletrodomésticos  e  alimentação),os  serviços  (médicos,  advogados,  engenheiros),  os 

eventos (jogos olímpicos, copa do mundo),as experiências (Walt Disney),as pessoas (artistas, 

presidentes de empresas),os lugares (eventos e feiras),as propriedades (feiras imobiliárias), as 

organizações (grandes slogans),as informações (revistas informativas e científicas) e as ideias 

(vendas de estratégias publicitárias).

Para  que  todo  processo  e  gestão  do  marketing  ocorram  é  necessário  que  o 

profissional competente realize o trabalho eficazmente. 

Para provisão do perfil do trabalho faz-se necessário  coibir e/ou alcançar os oito 

estados de demanda: a negativa, a inexistente, a latente, a em declínio, a irregular, a plena, a 

excessiva, a indesejada. Nada mais útil e profícuo do que alcançar a estrutura abaixo. 

Figura 01: Estrutura de Fluxos em uma Moderna Economia de Troca (KOTLER, 2001, 
p. 8)
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Outra nomenclatura é o termo  mercado, usada para vários agrupamentos, como o 

mercado dos produtos, o mercado das frutas, o  mercado dos alunos de pós-graduação,  o 

mercado dos aposentados, o mercado geográfico. O que percebemos é que o termo mercado é 

similar a  nicho do ponto de vista eco-biológico e a  fluxo de vendas no perfil econômico. 

Kotler classifica como sendo os seguintes os principais mercados de clientes: o consumidor e 

o organizacional, o global, o sem fins lucrativos (terceiro setor e governamental).

             No caso  de grupo de lojas  do Supermercado  Quartetto,  cada  loja  tem suas 

particularidades,  de acordo com seu público.

            O público desta Loja Centro, que é objeto de estudo, recebe um diferenciado acervo de 

produtos e marcas de acordo com o seu perfil. Foi constatado, a partir da observação empírica 

e com  algumas entrevistas com a administração do Grupo Quartetto, que a clientela desta loja 

é bem peculiar se comparada às demais.É  por este motivo que a seção de queijos recebeu 

itens a mais, como tipo gorgonzola, tipo reino , tipo cottage; que são perecíveis; a adega reúne 

marcas  importadas  com  preços  mais  altos;  a  seção  de  presentes  infantis  tem  jogos  e 

brinquedos  com  preços  elevados;  a  seção  de  utilidades  domésticas  possui  não  somente 

recipientes  plásticos  como as demais  lojas,  mas também, uma boa quantidade de vasilhas 

refratárias, inox e até faqueiros.

            Em outros segmentos da loja, há uma nítida extensão de opções, tanto nos chamados 

produtos  secos  (arroz,  feijão,  bolacha,  farináceos,  dentre  outros),  quanto  nos 

hortifrutigranjeiros,  cujas  hortaliças  e  frutas  nem  são  levadas  as  outras  lojas,  como  por 

exemplo:  a alcachofra, o melão chinês, a rúcula , e assim por diante.

2.5. Vantagem da Internet

Em se tratando das vantagens da compra digital, o consumidor adquiriu autonomias 

que pessoalmente não possuía.  Entre essas vantagens em relação à loja temos: o aumento 

substancial no poder de compra (a pesquisa de preço com os concorrentes é mais rápida, não 

há necessidade de estacionamento, ausência de filas e nem falar com cada vendedor), maior 

variedade de bens e serviços disponíveis (compra-se desde uma agulha até um jato pela rede 

digital; o que não comportaria numa loja física), a grande quantidade de informação (em cada 

produto  oferecido  na  rede  on-line há  uma  gama  de  modelos,  variedades,  padrões  e 

explicações; mesmo antes de ler o manual de instruções), uma maior facilidade para fazer e 

receber  pedidos  (normalmente  os  pedidos  são  monitorados  por  firmas  de  segurança 
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terceirizadas  e  chegam  ao  destino  com  rapidez)  e  a   capacidade  de  comparar  e  trocar 

impressões sobre serviços e produtos (há sites que permitem opiniões e focalizam interessem 

sobre determinadas áreas; assim o comprador mantém contato com outros compradores,  que 

já fizeram uso de produto). 

Todas as vantagens,  acima elencadas,  estão intimamente atadas ao fato de que a 

internet oferece um canal geográfico de vendas aberto e irrestrito,    otimizando vendas de um 

hemisfério  ao  outro  num  piscar  de  olhos,  contribuindo  para  quebrar  barreiras  sociais  – 

religiosos e unir povos. Contribui, ainda, para a logística do transporte, aumenta o fluxo da 

comunicação  (língua),  faz  circular  a  moeda,  customiza  serviços,  cria  elos  e  quebra 

paradigmas. Assim, vemos que:

O  marketing  holístico  pode  ser  visto  como  o  desenvolvimento,  o 
projeto e a implementação de programas,  processos e atividades de 
marketing,  com  o  reconhecimento  da  amplitude  e  das 
interdependências  de  seus  efeitos.  Ele  reconhece  que no marketing 
“tudo é importante” – o consumidor, os funcionários, outras empresas 
e  a  concorrência,  assim como a sociedade  como um todo – e  que 
muitas  vezes  se  faz  necessária  uma  perspectiva  abrangente  e 
integrada.  Os  profissionais  de  marketing  devem  lidar  com  uma 
variedade de questões e certificar-se de que as decisões em uma área 
são coerentes  com as decisões  em outras.  O marketing  holístico  é, 
portanto,  uma  abordagem do  marketing  que  tenciona  reconhecer  e 
harmonizar o escopo e as complexidades das atividades do marketing. 
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Figura 02: Fluxograma do Marketing Holístico (KOTLER, 2001 p. 26)
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P C
Produto Cliente
Preço Custo
Praça Conveniência

Promoção Comunicação

Os  temas  fundamentais  do  marketing  integrado  são:  as  atividades  diferentes 

empregadas para comunicar e entregar valor e as atividades coordenadas de modo que seus 

efeitos sejam maximizados. Ou seja, o projeto e a implementação das atividades devem ser 

concatenadas entre si; devem gerir um sistema de demanda, de recurso e de redes. 

O marketing interno garante a organização, a gerência, a motivação, e a capacidade 

de atender bem clientes, atingir metas e reconhecer o elo com a empresa. A nosso ver este é 

um dos  pontos  mais  cruciais  de  uma empresa:  investir  e  criar  um espírito  de família  na 

empresa, calcada em valores. Um exemplo de reconhecimento e valoração ao funcionário era 

a  contratação  do  Mc  Donald’s  nos  anos  80,  onde  todos  os  funcionários  deveriam  ser 

estudantes universitários e todos seguiam nas mesmas funções: desde a limpeza, à chapa, ao 

caixa, até chegarem à gerência  traineè, com destaques mensais e bonificações. Nas grandes 

firmas de advocacia dos Estados Unidos, futuros sócios são alunos-destaque de universidades 

renomadas e passam por estágios estafantes até terem seus esforços reconhecidos. 

Um dos  objetivos  do  marketing  é  ser  socialmente  responsável.  Assim,  empresas 

cujos produtos não são tão “ecologicamente” ou “socialmente” adequados à sociedade devem 

manter ou criar  outro perfil que apague sua mácula. Dessa forma, novamente, citaremos o Mc 

Donald’s, cujo produto não é tão saudável, mas destina algumas vezes ao ano, parte de sua 

renda ao combate ao câncer ou Instituto de Crianças Donald Mc Donald’s, e assim ameniza 

sua situação com a sociedade.
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2.6. Tarefas do Marketing 

Entender  as  necessidades  e  os  desejos  do consumidor  nem sempre  é  simples:  os 

desejos não são claramente expressos ou reais, eis, pois, a tarefa do marketing no sentido de 

orientar a filosofia do “fazer e vender”. Para tal é preciso entender e estudar:

 Mercados – alvo, posicionamento e segmentação;

 Ofertas e marcas;

 Valor e satisfação;

 Canais: - cadeias de suprimento. 

  - ambiente; 
  - planejamento. 

Uma empresa não pode e nem consegue agradar todo e qualquer tipo de cliente, por 

isso deve estudar a quem o seu produto se destina, segmentando em áreas e selecionando-o de 

maneira correta. Feito isso, deve inserir-se no mercado, enfrentando seus concorrentes, com 

sua  marca,  com  preços  de  concorrência,  valorizando  seus  produtos,  dando  segurança  e 

credibilidade ao cliente.  

Na cadeia fechada de suprimento, o canal de marketing vai desde a matéria-prima até 

o sistema de entrega, buscando a qualidade e valorização do produto. 

O ambiente de marketing inclui todos os representantes dos segmentos envolvidos 

que  vão  desde  os  fornecedores,  os  distribuidores,  os  revendedores,  até  o  pessoal  das 

seguradoras,  dos bancos,  das transportadoras e  etc.  É um ambiente  eclético,  demográfico, 

econômico, tecnológico e sociocultural. Aqui se insere o planejamento de marketing como 

um processo  lógico,   que  consiste  em analisar  oportunidades  e  analisar  o  mercado-alvo, 

projetar estratégias e gerenciar estruturas.  

2.7. Desenvolvimento das Estratégias de Marketing 

Um dos objetivos da estratégia do marketing é examinar os custos e desempenhar 

atividades que gerem valor,  buscando meios  de ultrapassar a concorrência (legitimando-as 

como padrões de referências) e otimizando o tempo. O sucesso da empresa não depende do 

grau de excelência de cada departamento, mas no conjunto de suas atividades totais. Todas 

elas, reunidas, formam os processos de:
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 Compreensão do mercado;

 Realização de uma nova tarefa;

 Aquisição de clientes; 

 Gerência de relacionamento com os clientes;

 Gerência do processo do pedido. 

O mais comum, hoje em dia, é a terceirização de serviços de transporte, de telefonia, 

limpeza,  de  segurança,  dentre  outros  em  grandes  campanhas,   para  dar  agilidade  e 

responsabilidade pessoal a esses setores. Em outros casos, as multinacionais dividem-se em 

atividade  para  que,  harmoniosamente,  todas  contribuam  no  seu  setor,  na  presteza  e 

competência de sua parte. O controle fica mais fácil de ser feito e o custo é menor. 

Para o cliente há um fator importantíssimo: o VALOR.  A  orientação e a criação do 

valor advém da exploração e da entrega do mesmo. A exploração pode ser descrita em termos 

da amplitude do escopo do cognitivo do cliente, em outras palavras, como o cliente percebe e 

entende o interesse da loja e/ou serviço que está sendo-lhe oferecido. A criação esbarra nos 

benefícios para o cliente,  na parceria de negócios,  no domínio e no nome da empresa no 

mercado. Por fim, há a entrega de valor que culmina com a gestão de relacionamento com o 

cliente, com os recursos internos e as futuras parceiras. 

Não obstante que nossas avós usavam a mesma marca de sabão em pó por confiarem 

na qualidade do produto e que hoje, esta marca, se mantém no mercado, porque mantém esta 

fatia de consumidoras fiéis, mas alcançam as “mamães” mais novas com slogans do gênero 

ecológico e pedagogicamente correto, do tipo: Porque se sujar faz bem! ,   relacionando o 

ato  de  brincar  com a  natureza,  a  diversão,  aos  hábitos  esquecidos  da  vida  moderna  dos 

apartamentos. 

No âmbito estratégico corporativo, em nível de divisão, o planejamento deve seguir 

as quatro atividades abaixo: a definição da missão corporativa da empresa, o estabelecimento 

das unidades de negócios (UENS), a  alocação de recursos a cada (UEN) e a avaliação de 

oportunidades de crescimento. 

Para o  desenvolvimento da missão corporativa da empresa é necessário que se defina 

que tipo de organização se tem e o que se pretende dela. 
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Para Peter Drucker (1998):

As organizações desenvolvem declarações de missão que devem ser 
compartilhadas com gerentes, funcionários e (em muitos casos) com 
clientes.  Uma  declaração  de  missão  bem  formulada  dá  aos 
funcionários  um  senso  compartilhado  de  propósito,  direção  e 
oportunidade.  Ela  orienta  funcionários  geograficamente  dispersos  a 
trabalhar com independência, embora coletivamente, para alcançar as 
metas da organização.  

As boas declarações devem partir de três premissas básicas: o número limitado de 

metas,   enfatizar políticas e valores que possa honrar e em terceiro lugar definir as esferas 

que ela operará (setorial, produtos e aplicações de competências, de segmento de mercado, 

vertical e geográfica).

               Em relação ao Supermercado Quartetto há um número reduzido de metas, segundo a 

organização da empresa,  que prevê, inicialmente,  a curto e médio prazo alcançar somente 

algumas  metas:  a    readequação  do  mix  das  lojas,  a   redução  de  perdas  financeiras,  as 

melhorias nos estacionamentos,   a capacitação de funcionários.

               No que tange ao período a   longo prazo, a organização pretende abrir filiais na 

capital e também no interior do estado.

  

O estrategista em marketing deve avaliar as oportunidades de crescimento e estudar 

as formas intensivas, integradas e por diversificação. Assim, não foi à toa, que a revistaria da 

esquina, passou a vender cartões de telefone públicos (já que havia um em frente), nem tão 

pouco,  a  fazer  recarga  para  aparelhos  celulares  pré-pagos;  ou  ainda,  a  permitir  a  venda 

consignada  de  pequenos  souvenires,  pois  estava  próximo  a  duas  escolas  (em  meio  aos 

aniversários  infantis  de  última  hora),  além,  é  claro,  das  revistas  e  jornais,   cujo  produto 

principal era o seu foco. 

O estabelecimento  de metas  e  o check-in de verificação  para análise  de forças e 

fraquezas no gerenciamento de atitudes proposto por Kotler,  é a nosso ver extremamente 

ortodoxa.

Acreditamos, sim, no seu valor didático e na sua base para servir como princípio 

norteador ao profissional de gestão, porém há casos e casos. A consultoria em cada empresa é 

que vai ditar suas reais necessidades e seu perfil. Não achamos que haja uma fórmula “X” 

perfeita, uma receita-padrão a ser seguida. Assim como cada indivíduo é único, cada empresa 

tem sua própria trajetória e história. 
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Num momento de dificuldade ou crise há sempre as alianças estratégicas. Elas são 

divididas em quatro categorias  principais:  a de produtos ou serviços,  a promocional,  a de 

logística  e  a  de  colaboração  em preços.  Todas  elas,  quando bem estudadas  e  planejadas, 

auxiliam a incorporação de grandes companhias e a fixação de marcas e produtos no mercado 

interno e externo. 

De forma resumida, o plano de marketing deve conter:

1) Análise da Situação 

Resumo do mercado 

2) Mercados-alvo

- demografia do mercado

- fatores geográficos

- fatores demográficos 

- fatores comportamentais

- necessidades do mercado 

- artigos de qualidade 

- design criterioso 

- tendências do mercado 

- crescimento do mercado 

- análise SWOT

- forças 

- fraquezas

- oportunidades

- ameaças

- concorrências 

- produtos 

- estratégia de marketing

3) Missão 

- objetivos do marketing

- objetivos financeiros 

- mercados-alvo

- posicionamento 
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- estratégias 

- mix de marketing : 

  - determinação de preço 

  - distribuição 

  - propaganda e promoção 

  - atendimento ao cliente 

  - pesquisa de marketing 

4) Projeções financeiras 

- análise do ponto de equilíbrio 

- previsão de vendas

- previsão de despesas

5) Controles 

- implementação 

- organização de marketing

- plano de contingência (dificuldades e riscos)

De acordo com Lovelock e Wright,  o Marketing de Relacionamento:

O  marketing  de  relacionamento  envolve  atividades  destinadas  a 
desenvolver ligações economicamente eficazes de longo prazo entre 
uma organização e seus clientes  para benefício  mútuo de ambas as 
partes. (LOVELOCK e WRIGHT, 2003, p.132)

Segundo  Gordon  (1998  p.  31),  o  marketing  de  relacionamento  é  “o  processo 

contínuo  de  identificação  e  criação  de  novos  valores  com  clientes  individuais  e  o 

compartilhamento  de  seus  benefícios  durante  uma vida  toda  de  parceria".  Isso  envolve  a 

compreensão,  a  concentração  e  a  administração  de  uma  contínua  colaboração  entre 

fornecedores e clientes.
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No mercado  atual,  as  empresas  precisam  estar  continuamente  atentas  quanto  ao 

desenvolvimento de técnicas para uma melhor gestão do seu negócio. Para isso, uma maneira 

eficaz de iniciar esse processo é através do marketing de relacionamento.

Na  concepção  de  Kotler  (1998)  dentre  as  principais  etapas  envolvidas  no 

estabelecimento de um programa de marketing de relacionamento são:

(a) Identificação de clientes-chave que merecem atenção especial;

(b) Designação de um gerente de relacionamento habilitado a cada cliente-chave;

(c) Desenvolvimento de uma clara descrição das tarefas dos gerentes de marketing de 

relacionamento,  onde  objetivos,  responsabilidades  e  critérios  de  avaliação  sejam 

transparentes.

(d) Indicação de um gerente-geral para supervisionar os gerentes de relacionamento. 

Esta pessoa deverá desenvolver  descrições de tarefas,  critérios  de avaliação e recursos de 

apoio para aumentar a eficácia dos gerentes de relacionamento.

(e) Cada gerente de relacionamento deve desenvolver um plano de longo prazo e um 

plano anual  de relacionamento com o cliente.

 
2.7.1 Gestão de relacionamento com cliente (CRM)

É praticamente impossível falar sobre marketing de relacionamento sem mencionar o 

CRM.  Essas  duas  ferramentas  são  fundamentais  e  seguem  unidas  para  um  melhor 

aproveitamento  das  estratégias  que  um  empresário  pretende  implementar  em  seu 

negócio.Então, de acordo com Brown (2001 ) :

É uma jornada de estratégias, processos, mudanças  organizacional e 
técnicas pelas quais a empresa deseja administrar melhor seu próprio 
negócio-empreendimento acerca do comportamento sobre os clientes. 
Acarreta em adquirir e distribuir conhecimento sobre os clientes e usar 
essas  informações  por  meio  de  vários  pontos  de  contato  para 
equilibrar  rendimentos  e  lucros  com  o  máximo  de  satisfação  de 
clientes. (BROWN, 2001 apud GOMES e ZAMBON, 2006, p. 149)
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Dentre as vantagens do CRM para a empresa, vários autores explicam e enumeram 

alguns itens.

Para Gomes e Zambon (2006), as principais vantagens do CRM são:

• Reduzir custos de propaganda;

• Diminuir  os riscos de comunicações (propaganda) generalizadas  que podem 

confundir ou irritar o público-alvo;

• Melhorar  a  abordagem  de  clientes  específicos  por  se  encontrar  em 

necessidades e na capacidade de atendê-las;

• Aumentar a capacidade de mensurar o resultado de determinada campanha;

• Dar  suporte  à  organização  para  competir  por  clientes  com  os  serviços  e 

diferenciais agregados,  que fornece não apenas  preço;

• Acelerar o processo de  desenvolvimento e comercialização de produtos;

• Utilizar  mais  eficientemente  o   data  base  marketing  (banco  de  dados  do 

marketing), que armazena, processa e distribui informações importantes para 

quaisquer áreas organizacionais solicitantes;

• Dimensionar melhor  o investimento,  o que significa redução de gastos com 

clientes de baixo valor e incremento   de gastos com clientes mais lucrativos.

2.8 FIDELIZANDO CLIENTES 

 A definição de qualidade mais utilizada no mundo dos negócios é a da American 

Society for Quality Control:  qualidade  é a totalidade dos atributos e características de um 

produto  ou  serviço  que  afetam  sua  capacidade  de  satisfazer  necessidades  declaradas  ou 

implícitas. 

Uma empresa deve satisfazer o seu cliente com esmero, porém não pode perder seu 

desempenho. É fundamental distinguir  conformidade de desempenho. Qualidade Total  é o 

segredo para criar  valor e satisfazer o cliente.  O gerente de marketing,  por sua vez,  deve 

estabelecer políticas elaboradas para auxiliar a empresa a vencer por meio da excelência da 

qualidade total. A maioria das empresas adota o Total Quality Managment – TQM – Gestão 

de Qualidade Total, aprimorando a visão de melhoria. 

As multinacionais defendem a ideia de que já devem ter uma estreita ligação entre a 

qualidade de produtos, a  satisfação de clientes e a  lucratividade da empresa. 
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São várias as tarefas que os profissionais do marketing desenvolvem para ajudar e 

definir a entregar bens e serviços de alta qualidade a clientes-alvo:

1º) Maior responsabilidade pela correta identificação das necessidades e exigências 

dos clientes;

2º)  Devem  comunicar  tais  expectativas  aos  projetistas  de  produtos  de  maneira 

apropriada; 

3º) Devem assegurar que os pedidos sejam atendidos corretamente e dentro do prazo; 

4º)  Manter  contato  com  os  clientes  após  a  venda  para  assegurar  que  estejam e 

permaneçam satisfeitos; 

5º) Verificar se os clientes receberam instruções, treinamentos e assistência técnica 

adequada para a utilização do produto; 

6º) Coletar ideias dos clientes no que se refere à melhoria de produtos e serviços e 

transmiti-las aos departamentos correspondentes nas empresas. 

Marketing  é  a  arte  de  atrair  e  reter  clientes  lucrativos.  Não  necessariamente  os 

maiores clientes são os que geram maior lucro. Os maiores clientes demandam um serviço 

considerável  e  recebem  maiores  descontos.  Os  clientes  menores  pagam  preço  integral  e 

recebem serviço mínimo, mas os custos de sua transação reduzem a lucratividade. Os de porte 

médio recebem um bom atendimento, pagam o preço quase integral e, por isso, são os mais 

lucrativos. Isto explica o fato de que as empresas priorizam esta faixa de clientes. 

Vários são os itens e classificações que tornam o cliente lucrativo ou não. Contudo, 

queremos,  aqui,  salientar  a  definição  de  um  item  fundamental,  segundo  Michael  Porter 

(1991): “Vantagem competitiva é a capacidade da empresa de apresentar, em um ou mais 

itens, um desempenho que os concorrentes não podem alcançar”. 

Todos os valores até aqui estudados podem ser aferidos através do valor do cliente 

do longo do tempo (VCLT – Customer Lifetime Value). Para se obter esses valores são vários 

os  cálculos  a  serem feitos  partindo de premissas,  como:  o  custo de  uma visita  média  de 

vendas, o número médio de visitas até a conversão de um cliente potencial, o custo para atrair 

um novo cliente, a receita anual trazida pelo cliente e o número médio de anos de fidelidade, 

dentre outros. 

Para o cliente  há o  valor.  O objetivo da gestão do relacionamento com o cliente 

(CRM) é produzir um alto valor no cliente. Os itens desses valores são: 

 Dimensão de valor (obter o perfil diferenciado do cliente);

 Brand equity (impacto emocional que a marca traz ao cliente);
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 Relationship equity (fidelização por hábito).

Acreditamos que os clientes de hoje em dia são mais  fáceis  para agradar,  porém 

mais conscientes em relação a preços e mais exigentes. Por esta razão, perdoam as falhas e 

mantê-los  não  é  tarefa  fácil,  em  virtude  da  concorrência  e  das  ofertas.  O  índice  de 

rotatividade de cliente é alto, o que faz com que os gestores de marketing se ocupem de 

desenvolver estratégias criativas e promissoras para atração  e retenção dos mesmos. 

Os mercados podem ser caracterizados por sua dinâmica de compras a  longo prazo e 

pela facilidade e a frequência com que os clientes entram e saem deles. São três os mercados 

básicos:

 O de retenção permanente (assistência médica, por exemplo);

 O de retenção simples (assinatura de serviços telefônicos);

 Migratórios (companhias aéreas).

Para a construção da fidelização da clientela é necessário pender-se para a estimativa 

real de quanto pode e quer se investir. Daí  teremos o marketing: básico (somente a venda do 

produto); reativo (venda e telefonema para retirar dúvidas),  responsável  (telefonema para 

verificar sugestões, expectativas, críticas), proativo (telefonema de tempos em tempos para 

avisar  sobre  novos  produtos) e  de  parceria  (  telefonema  para  empresas  fabricantes  para 

descobrir melhorias no uso do produto).

No sentido de minimizar a redução de perda da clientela há cinco passos defendidos 

por Kotler que consideramos eficazes. São eles:

1º) Calcular e definir o índice de retenção; 

2º) Identificar as causas dos problemas com clientes (ver as que podem ser mais bem 

gerenciadas);

3º) Estimar o quanto do lucro ela deixa de ter ao perder clientes;

4º) Calcular quanto custaria reduzir os níveis percentuais da perda de clientes; 

5º) Ouvir os clientes. 

As  empresas  podem  e  devem  desenvolver  o  chamado  acréscimo  de  benefícios 

financeiros  ¸que sugere o  programa de frequência de compras,  que aumenta a visita do 

comprador à loja e também o acréscimo de benefícios sociais, que estimula o anonimato para 

instituições filantrópicas e personaliza o atendimento. Há, também, o acréscimo de vínculos 

estruturais (softwares, equipamentos e links que facilitem pedidos).
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Os vínculos estruturais criam a possibilidade de criar contratos de longo prazo, de 

cobrar menos de clientes que compram em maior quantidade e transformar um produto em 

um serviço de longo prazo. 

Um dado fundamental para o trabalho do profissional de marketing é o  banco de 

dados de clientes. Ele é um conjunto de dados abrangentes sobre clientes atuais ou potenciais 

atualizado,  acessível, prático e organizado; tais como a  geração de indicações, a  venda de 

um produto ou o  serviço ou a manutenção de relacionamento. Ocorre uma tendência muito 

grande em confundir mala direta com lista de mala direta de clientes¸ sendo que uma série 

de nomes e telefones e a outra contém dados mais abrangentes e pessoais de cada cliente. As 

grandes empresas já possuem um  data warehouse, que é uma central de dados onde se pode 

capturar, consultar e analisar os dados dos clientes. Assim, fica fácil fazer inferências sobre 

necessidades e respostas numa visão ampla do cliente e para ele. Através de um data mining, 

extrai-se  informações  personalizadas  que  dão  ideia,  sobre  tendências,  podendo-se  usar 

técnicas sofisticadas matemáticas e detectar a interação,  modelagem e as redes às quais  a 

clientela se insere. 

Jesus (2003, p. 12) afirma que tanto Vavra (1993, p. 30-35) quanto Mckenna (1992, 

p.  138-139)  esclarecem que  “os  chamados  'programas  de  fidelização'  buscam,  através  de 

campanhas  de  persuasão  personalizada,  construir  e  manter  a  fidelidade  de  clientes  e 

consumidores”.  E  ainda  que  a  “fidelização  de  clientes  é  basicamente  construída  pelo 

relacionamento constante, diferenciado e personalizado”. 

             Exemplos de programa de fidelização podem ser encontrados nas companhias áreas, 

nas  quais  um plano  de  milhagem concede  vantagens  progressivas,  recompensando  o  uso 

constante. E também em franquias de sanduíches e restaurantes, quando a frequência gera 

cupons oportunizando refeições grátis. 

Para  conseguir  esta  fidelização,  é  necessário  que  as  empresas  mudem  sua 

mentalidade, trocando a expressão “completar uma venda” pela “iniciar um relacionamento”, 

ou trocando “fechar  um negócio”  por  “construir  lealdade”.  Acontece que,  na maioria  das 

empresas, em seus planejamentos de marketing, geralmente é dedicada maior atenção para a 

conquista  do  que  para  a  fidelidade.  É  difícil  encontrar  uma  empresa  preocupada  em 

maximizar  a  satisfação  dos  clientes  para  que  lhes  sejam  fiéis.  Portanto,  o  espírito  das 

atividades  de marketing  de relacionamento  é  sempre  estar  atento  às  opiniões  dos  clientes 

atuais (VAVRA, 1993, p. 32-33 apud JESUS, 2003, p. 15). 
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Diante  dos  resultados  evidentes,  “milhares  de  empresas  em todo  o  mundo  estão 

desenvolvendo programas de fidelização”, afirmou Dennis Duffy, um dos maiores gurus do 

marketing de relacionamento no mundo e CEO (Chief Executive Officer) da Loyalty Rules.

 Isso acontece no momento em que os produtos estão muito perto de serem iguais, 

ocasião  em  que  o  marketing  de  relacionamento  é  uma  estratégia  eficaz  para  cativar  o 

consumidor. 

             Stone; Rapp (apud BRETZKE, 2004, p. 4:5) comentam algumas regras básicas que 

devem ser aplicadas no relacionamento com os clientes, para agregar valor ao relacionamento 

e obter fidelização: 

a)  Desenvolver  um  ciclo  de  comunicação:  isto  significa  que  se  deve  ter  uma 

estratégia de comunicação, em que as ações para os clientes sejam planejadas desde o contato 

inicial e se finalize buscando obter uma resposta do cliente; 

b)  Ouvir  cuidadosamente:  este  aspecto  está  ligado  ao serviço  de  atendimento  ao 

cliente, para registrar as reclamações e sugestões; 

c)  Pesquisar respeitosamente:  desenvolver pesquisas sistemáticas junto à base dos 

clientes de tal forma que não o irrite; 

d) Transformar compradores em adeptos: um cliente se torna adepto do produto após 

a segunda compra, porém para garantir isso é muito importante que os colaboradores saibam 

atendê-lo com qualidade e simpatia. (STONE; RAPP, apud BRETZKE, 2004, p. 4:5). 

Para sua empresa encantar o cliente e fidelizá-lo, “é preciso que a mesma faça algo 

que ele não espera” (BEE, 2006, p.49). 

Isso significa dizer que um cliente não deve ter apenas suas necessidades e desejos 

atingidos. Ele tem que sentir que essas necessidades e esses desejos foram superados, ou seja, 

o vendedor atendeu além de suas próprias expectativas. 

Um consumidor não se torna cliente fiel da noite para o dia. O cliente fiel é aquele 

que realiza compras regulares e repetidas, que adquire diversas linhas de produtos e serviços 

oferecidos pela empresa,  recomenda-os a outras pessoas e mostra-se imune aos apelos da 

concorrência. 

O objetivo da fidelização é reter clientes, evitando que migrem para a concorrência e 

aumentar o valor dos negócios que eles proporcionam. As empresas desejam clientes fiéis 

para obterem vantagens financeiras. 
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2.8.1 Fidelizando Clientes internos

A  empresa  deve  direcionar  seus  esforços  para  a  construção  de  relacionamentos 

internos, tendo como compromisso o incentivo ao trabalho em grupo e o esforço da equipe, 

pois  ninguém  trabalha  sozinho,  existem  sempre  pessoas  e  setores  que  se  interligam, 

interagem,  estando  todas  envolvidas  no  processo.  O comprometimento  com os  resultados 

deve ser de todos e o padrão de atendimento deve ser único. Se isso não ocorre, o cliente não 

percebe a empresa como digna de confiança, e, sem esta confiança, ela estará vulnerável às 

ações da concorrência. 

Existe  a  necessidade  de  se  aprofundar  a  análise  sobre  comportamento  atual  do 

mercado  em relação  às  estratégias  que  vem sendo utilizadas  para  venda  de produtos  e  a 

fidelização do cliente, copiando-se, se for o caso, as mais adequadas e vitoriosas, evitando-se, 

por outro lado, as que não trazem resultados. 

Segundo Drucker (1998, p. 100), “mais importante que reinterpretar o que a empresa 

está fazendo é identificar o que ela deveria estar fazendo, mas até agora não o fez”.

              Cabe também, como já se disse, investir na fidelização dos próprios funcionários, 

para que eles se sintam parte  do todo,  tendo uma visão sistêmica da empresa,  ou seja,  a 

posição dele, funcionário, dentro dela,  e posição dela, a empresa,  no mercado. 

No fascinante e complexo mundo dos negócios se os futuros profissionais estiverem 

envolvidos  como  se  imagina  na  compra,  venda,  liderança,  organização  e  comunicação,  é 

óbvio que a sociabilidade e, principalmente,  a própria imagem – consideremos,  então,   a 

somatória de estilo, moda e comportamento- devem ser todas priorizadas (ALVES, 2008). 

O funcionário que não atenda a alguns destes requisitos, não conseguirá jamais ser 

um bom vendedor,  capaz  de  convencer  um cliente  a  fechar  um negócio.  É  evidente  que 

conhecer  técnicas  de  vendas  e  as  características  dos  produtos  são  primordiais,  porém  a 

maioria  dos  clientes  deseja  mesmo  é  ser  bem  atendido,  e  para  dar  um  atendimento  é 

necessário ser, antes de tudo, um ser social. 

Ao conhecimento que os administradores devem ter dos seus subordinados, deve-se 

acrescentar outro fator muito importante, muitas vezes desconsiderado por gestores e alguns 

estudiosos: a motivação. 

Esses cidadãos têm discordado da abordagem que se faz sobre a motivação quando 

se está tratando da qualidade do atendimento em qualquer área. Porém, eles não conseguem 
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explicar  é  como  um  funcionário  desmotivado  poderá  se  transformar  em  um  excelente 

vendedor de bens ou serviços,  se suas necessidades básicas não estiverem também sendo 

atendidas. Contudo, não se deve negar que o interesse pelo comportamento motivacional no 

trabalho, nestas últimas três décadas, tem atingido níveis excepcionalmente elevados. 

2.8.2 Fidelizando Clientes externos

Dentro da esfera da fidelização, o cliente está em outro extremo. Desse modo, uma 

estratégia específica há de ser a ele dirigida com a finalidade de atraí-lo. Há de  se ter uma boa 

estratégia de marketing, para que haja uma boa aceitação dos produtos ou serviços por parte 

dos clientes, ou seja, para que esses produtos ou serviços sejam vendidos. 

Observe-se que há um entrelaçamento entre vendas, propaganda e relações públicas, 

fatores sem os quais não existirá a conclusão do negócio. O produto tem que ser conhecido 

pelo mercado a que se propõe atender. O cliente, para vir à loja, tem que tomar conhecimento 

de que ela existe. E isto é a  função da comunicação externa, ou seja, a  do marketing. 

Como  estratégia  de  negociação,  existem,  atualmente,  diversas  ferramentas  de 

marketing,  como:  a propaganda,  a venda pessoal e o  marketing  direto,  este,  popularizado 

graças às inovações tecnológicas. As pessoas podem,  agora,  comunicarem-se por meio da 

mídia  tradicional  representada  por  jornais,  rádio,  telefone  (telemarketing),  televisão,  bem 

como por novas formas de mídia, representada por computadores, celulares e pagers, ipods,  

mp3, etc. (KOTLER, 1998). 

A sociedade  atual  respira  marketing,  que influencia  o  cotidiano  das  pessoas,  em 

praticamente  todas  as  horas  do  dia  e  os  produtos  de  todos  os  tipos:  de  limpeza,  de 

alimentação,  de  vestuário,  de  eletroeletrônicos,  etc.,  que  sempre  chegam através  de  uma 

propaganda. Tudo isso tem a ver com o ambiente familiar,  social, cultural ou profissional; 

todos recebem e transmitem diferentes tipos de influência do meio ambiente e   desse modo, o 

marketing acaba inferindo sobre o padrão de consumo e na vida das pessoas.  As empresas 

devem transmitir sempre, em suas estratégias de marketing, um alto grau de credibilidade. 

Essa credibilidade é um dos fatores que atraem a fidelidade dos clientes, cabendo 

aqui reforçar a ideia de que manter um cliente antigo gera menos custos do que buscar novos 
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clientes. Entretanto, para manter um cliente é preciso que a ele seja oferecido muito mais do 

que  um  bom  atendimento,  é  preciso  superar  as  suas  expectativas,  seus  desejos,   suas 

necessidades. Pode parecer repetitiva a afirmação, porém este é o ponto principal da questão 

da fidelidade de clientes: extrapolar as expectativas do cliente, indo muito além do que ele 

espera de um atendimento para se sentir plenamente satisfeito.  Jones (2008, p. 1) afirma que 

a “chave para a fidelidade em longo prazo é expandir valor para o cliente com base na sua 

definição  individual  de  valor”.    Ainda  segundo  Jones  (2008,  p.  1),  as  empresas  bem-

sucedidas  em  manter  altos  níveis  de  fidelização  de  clientes  apresentam  algumas  lições 

importantes para garantir essa fidelidade: 

• Um bom produto ou serviço torna-se o alicerce que leva ao desenvolvimento 

da fidelidade do cliente.  Nenhum programa fortalecerá o relacionamento de uma 

empresa com seus clientes, e  sem ele , portanto, não será bem-sucedido;

• As  empresas  devem  se  preocupar  em  desenvolver  produtos  e  serviços 

personalizados,  de  acordo  com o  desejo  dos  seus  clientes  individuais  e  não  de 

acordo  com  o  que  as  empresas  estão  atualmente  preparadas  para  oferecer  ou 

simplesmente acham que os clientes querem; 

• Desenvolver  a  fidelidade  do  cliente  deve  ser  um compromisso  de  toda  a 

empresa e todas as atividades da organização devem servir ao objetivo de criar valor 

para esse cliente; 

• Reunir as informações sobre os clientes não é tudo, pois, por mais sofisticada 

que  seja,  a  tecnologia  da  informação  é  apenas  um  instrumento  que  melhora  a 

qualidade do produto e do serviço, utilizada para atender às necessidades individuais 

dos clientes; 

• O impacto econômico do foco de uma empresa na fidelidade do cliente é um 

fator que só se evidencia a  longo prazo, por isso a avaliação do comportamento do 

cliente é essencial para se compreender o retorno sobre o investimento em iniciativas 

de fidelização. 

Sem  esta  avaliação,  uma  empresa  pode  perder,  prematuramente,  o  seu  foco  na 

fidelidade do cliente. 
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3 MÉTODOS  E TÉCNICAS DE PESQUISA

3.1 TIPO E DESCRIÇÃO GERAL DA PESQUISA

A pesquisa teve como objetivo geral   mostrar que não há fidelização de clientes no 

Quartetto Supermercado. E como objetivos específicos, identificar o grau de satisfação dos 

mesmos; sugerir os processos que a empresa deve utilizar para manter seus clientes; e elencar 

melhorias  sugeridas pelos mesmos.

Realizou-se a pesquisa bibliográfica, onde foram buscadas referências teóricas sobre 

o tema Fidelização de Clientes, recolhendo informações e conhecimentos de alguns autores 

sobre o assunto.

Relacionando  o  referencial  teórico  abordado  com  as  observações  do  dia-a-dia  do 

Supermercado Quartetto de Palmas/TO foram escolhidas algumas variáveis para a elaboração 

do instrumento de coleta de dados. A escolha foi feita utilizando-se o critério de análise das 

variáveis que tem ligação com marketing, com a futura gestão de relacionamento da empresa 

com os clientes e com a possível criação de uma   fidelização dos clientes. Nesse sentido, o 

questionário aplicado aos clientes foi desenvolvido abordando os seguintes pontos:

- Como você conheceu o  Supermercado Quartetto?

- O que lhe atrai no Supermercado Quartetto?

- Que atributos o Sr(a) vê no  Supermercado Quartetto?

- Na sua opinião como cliente, classifique os níveis de satisfação com o Supermercado 

-Quartetto e quais as melhorias que o (a) senhor (a) elencaria para mantê-lo (a) como 

cliente preferencial? 

Várias conversas informais foram realizadas com o administrador sobre as estratégias 

que deveriam ser  aplicadas e constatou-se que não há fidelização de clientes, bem como quais 

os recursos de publicidade e expectativas financeiras que a empresa disponibilizaria para isto. 

- O que a empresa realiza em termos de ações estratégicas para fidelizar os clientes no 

supermercado? 
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- Quais as melhorias que poderiam ser implantadas na empresa para criar/aumentar o 

nível de fidelização dos clientes com os atuais recursos e respeitando o gosto do público? 

A pesquisa realizada será qualitativa e , conforme Bogdan (apud TRIVIÑOS, 1987), 

ela é descritiva quando:

“Se preocupa com descrever os fenômenos por meio dos significados 
que o ambiente se manifesta. Assim, os resultados são expressos na 
forma  de  transcrição  de  entrevistas,  em  narrativas,  declarações, 
fotografias,  desenhos,  documentos,  diários  pessoais,  dentre  outras 
formas de coleta de dados e informações”.

Utilizou-se os estudos de Cobra (2007) e por amostragem verificou-se que durante, 
aproximadamente,  uma hora,  no dia  da coleta,  o número de clientes  que eram servidores 
públicos era de trinta  e seis pessoas.  Esse número foi menor  do que o esperado nos dias 
normais,  por  se  tratar  de  um domingo.  Todavia,  conforme  já  explicado,  a  realização  da 
pesquisa se deu em função da prerrogativa dos vencimentos salariais dos funcionários.

Constatado o fato de que o número  médio de clientes  era  trinta  e seis  por hora, 
optamos pela aplicação de quarenta questionários, tendo 10% como nível de confiança.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO

A escolha do Supermercado Quartetto foi uma decisão premeditada, pois a rede de 

supermercado em questão é um fato isolado em Palmas.  Este supermercado já teve  uma 

outra rede concorrente direta por vários anos, que contava com outras lojas e com grande 

apelo popular. Contudo, ele  fez frente a este supermercado, sobrevivendo à concorrência dos 

que já existiam, e inclusive, a vinda de uma rede nacional varejista e duas outras atacadistas.

O Grupo Quartetto possui 470 funcionários distribuídos nas quatro lojas, sendo que 

120 estão no quadro da  Loja  Matriz,  objeto de estudo.Quando se fala  em número  X de 

funcionários devemos lembrar do valor agregado, pois há os familiares e dependentes de cada 

um, criando um somatório significativo na economia direta.

A pesquisa não pôde adentrar no quesito: plano salarial, progressões e organograma , 

porque estes dados não nos foram concedidos pela administração geral. Apesar disto, o setor 

financeiro do Grupo Quartetto informou-nos o faturamento mensal de R$ 4.200.000,00(quatro 

milhões e duzentos mil reais), perfazendo um total de R$ 50.400.000,00( cinquenta milhões e 

quatrocentos mil reais) por ano.
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Cabe dizer que nosso pedido de acesso ao faturamento por dia e, principalmente, 

detalhadamente, da especificidade dos dias da semana não foi atendido  .É muito importante 

citar isto, já que a pesquisa com o público respondente ocorreu num dia de domingo; dia da 

semana cuja  escolha  deu-se em função de ser exatamente  o primeiro  final  de semana do 

recebimento salarial,  confirmando nossa prerrogativa anterior que a compra vem aliada ao 

pagamento dos servidores  públicos.

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA (OU PARTICIPANTES DO ESTUDO)

             Em relação aos participantes da pesquisa optamos pelo número de 40 entrevistados 

escolhidos aleatoriamente, sem distinção de sexo, faixa etária, etnia, escolaridade ou poder 

aquisitivo. A nossa única preocupação foi com relação à data de realização ao procedimento 

da aplicação dos questionários, privilegiando o primeiro fim de semana após o recebimento 

dos salários do funcionalismo público, a fim de que todos os servidores, municipais, estaduais 

e federais  e consequentemente,  clientes  potenciais,  do nosso objeto de estudo,  estivessem 

aptos a realizarem suas compras. 

3.4 INSTRUMENTO(S) DE PESQUISA

Dentre  os  instrumentos  de  pesquisa  utilizados  tivemos  a  aplicação  de  um 

questionário  direcionado  aos  clientes  externos  e  outro  direcionado  ao  administrador  do 

supermercado, bem como diversas entrevistas; cujas gravações não foram autorizadas.

3.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA E DE ANÁLISE DE DADOS

A coleta dos dados foi realizada no dia 06 de novembro de 2011 às 09h e 33min, no 

Supermercado Quartetto,  objeto de estudo, nas dependências do  Palmas Shopping, porém 

com entrada isolada, e em horário anterior à abertura do shopping, que é às 10h. O término da 

entrevista ocorreu 3 horas depois, por ser num domingo, logo depois dos pagamentos dos 

servidores públicos. 

Tudo  ocorreu  com  tranquilidade  e  as  pessoas  responderam  o  questionário  sem 

maiores  dificuldades.  Não  houve  recusa  e  para  nosso  contentamento  ocorreu,  inclusive, 
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interesse por parte de alguns respondentes boa  intenção no sentido de aprofundamento de 

contribuir para que suas sugestões fossem acatadas para a melhoria do supermercado. 

        Os questionários foram aplicados diretamente ao público,  com o auxílio de duas 

pessoas, coletados manualmente e posteriormente tabulados.

        As outras lojas não serviram como interesse imediato em nosso trabalho, pois 

acreditamos  que  a  Loja  Centro  seria  o  projeto-piloto  para  as  vantagens  do  CARTÃO 

FIDELIDADE e outros benefícios que gostaríamos de implantar para a satisfação do cliente e 

a captação de nova clientela.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

     Os resultados a seguir serão apresentados  segundo nosso ponto de vista, porém dentro 

do referencial da metodologia de pesquisa científica escolhida.

 

       Os três gráficos abaixo são correspondentes ao perfil dos entrevistados.

              A escolha dos entrevistados, no que tange ao gênero, escolaridade e faixa etária, não 

seguiram nenhum padrão de exigência metodológica dos autores estudados; mas, sim a nossa 

premissa básica com relação à amostragem dos dados no que aprendemos nas aulas obtidas 

virtualmente (fóruns), bem como pessoalmente nas disciplinas presenciais.

              Não consideraremos os gêneros (masculino,  feminino e/ou outras orientações 

sexuais),   faixas  etárias  ou  escolaridade  dentro  das  considerações  que  faremos  a  seguir. 

Contudo,  consideraremos  dentro  do  perfil  dos  entrevistados  o  fator  final,  que  é  o  poder 

decisório da compra, sendo ele o cliente, de acordo com Kotler (2001).

          O intuito é priorizar os objetivos gerais e específicos, não nos furtando as referências 

que tivemos no curso de Administração da UNB.

         Como já foi dito anteriormente, o questionário a seguir obedeceu a idéia preliminar 

deste  trabalho,  pois  foi  realizado no período sazonal,  que correspondia à  completude  dos 

vencimentos básicos dos servidores federais, estaduais e municipais, que são respondentes 

fundamentais no estudo desta monografia, anteriormente mencionados na justificativa.   
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               A seguir, apresentam-se comentários pertinentes aos gráficos que se seguem e que 

indicaram os dados coletados a partir das entrevistas realizadas nesse trabalho.

Como é possível observar,    a rede televisiva ainda possui domínio de massas, no 

que diz respeito à disseminação de informações/propaganda. 

A quantidade de supermercados existentes em Palmas – TO exige mais ainda que 

seus  proprietários  conheçam  a  clientela  disponível,  pois  somente  desse  modo  poderão 

concorrer eficazmente nesse meio comercial,  como se verifica nos gráficos representativos 

dos itens 2 ao 9. 



47

Com relação às opções de escolha da questão número 1,   o que os entrevistados 

optaram só nos ratificou, comprovando o poder de influência da mídia televisiva, superior à 

escrita.  Mediante  a  quantidade  de pessoas  entrevistadas  no  horário  descrito,  optamos  por 

escolher  aleatoriamente,  porém,  influenciados  pela  propaganda  televisiva  do  dia  anterior. 

Então, 29 pessoas responderam que haviam visto as ofertas na televisão, divulgadas na maior 

rede de alcance de estado da TV aberta e afiliada da rede Globo. No nosso entender, talvez 

seja esse um dos processos de identificação do cliente dessa rede de supermercado, uma das 

possíveis ferramentas no futuro programa  de  fidelização. 
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Na questão 2 foi  elaborada,  segundo os assuntos estudados no curso e conforme 

orientações  do nosso professor. Em pesquisa recente  a rede mundial  de acessos e até em 

outros trabalhos desenvolvidos neste tema, percebemos que muito já foi feito e não esperamos 

extinguir  o  assunto.  Acreditamos  que  questões  como,  preços  bons,  formas  de  pagamento 

diferenciado, estacionamento seguro, conforto e qualidade; só nos fazem confirmar que estes 

fatores são chamarizes para a atração e fidelização da clientela. São estes  alguns atributos que 

levam o cliente até a loja, e, mais notadamente, a Loja Centro, nosso objeto de estudo. 
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A questão de número 3 foi formulada seguindo o padrão voltado à de número 2, pois 

em Palmas o apelo televisivo é maior que os outros atrativos da mídia para o chamamento do 

público  da  rede  escolhida.  Foi  por  isto  que  obtivemos  67,5%  de  respondentes  que 

responderam não na questão 3, enquanto na questão 1 anteriormente,  a resposta que incidia 

sobre a vinda ao supermercado por causa das ofertas anunciadas desmentem esta  resposta.  
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Com relação a questão de número 4, no que diz respeito as marcas e qualidades 

dos produtos, constatamos que a grande maioria das pessoas ainda se  prende pelas marcas 

antigas,  conforme descrito  no referencial  teórico.  Mesmo com as embalagens  e inovações 

tecnológicas,  o consumo de determinadas  marcas pelo público,  acima de quarenta anos, é 

gradual e lento. 

Sim , com  certeza -33 N o  t o im portante assim  ã é ã -7

5- A localização do Quartetto é favorável ao seu domícilio (casa) ou
ao seu local de trabalho?

Total de pessoas: 40

A referência local, localização do Supermercado Quartetto é um fator preponderante, 

mesmo a pesquisa tendo sido aplicada num domingo de manhã. Como já foi explicado,  a 

unidade estudada é também a matriz. Trata-se de uma situação atípica, por ser no shopping, 

pois se situa no centro da cidade, área de fácil acesso, cuja sede administrativa é aí localizada.

A  escolha  dos  entrevistados  neste  dia  ocorreu  por  força  de  outra  prerrogativa, 

descrita no corpo deste trabalho, em função do poder de compra. Contabilizamos 82,5% dos 

entrevistados  afirmando o quanto a localização  é  importante.  Porém,  neste  quesito  básico 

surgiu uma inferência negativa, porque o público alvo desta pesquisa é frequentador desta 

unidade de compras no período de segunda a sexta, depois do seu expediente de trabalho.
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As empresas  que  lidam  com alimentos  e  bebidas  devem seguir  os  preceitos  e 

padrões  de  higiene.  Em  caso  de  atacadistas  e  varejistas,  na  área  de  alimentação,  as 

determinações da ANVISA são rígidas quando se trata de higienização. A questão de número 

6 aborda  essa temática  e  constatou-se que  60% dos entrevistados  consideram ótimas  tais 

condições; e que, somente, 12,5% arriscaram uma possível sugestão de melhoria neste item.
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No que se refere ao layout, de acordo com o estudo de Cobra (2007), esta é uma 

ferramenta que influencia na escolha dos clientes deste supermercado. 87,5% dos catalogados 

deste trabalho assinalaram que a unidade escolhida é a sua predileta,  por causa da limpeza e 

da  higienização,  também  descrita  em  Batessini  (2002).  Ainda  na  questão  número  7,  os 

entrevistados confirmaram a importância em relação às prateleiras e nenhum dos informantes 

relatou não gostar ou não saber responder sobre a organização das mesmas.  O que ficou 

constatado que 100% declarou ser ótima a disposição ou que acha que pode ser melhorada.    

De acordo com o referencial teórico estudado, seguindo a linha dos 4P’s e os 4C’s, a 

fiscalização  tornou-se  alvo  de  organizações  municipais,  estaduais;  e  por  isso,  que  órgãos 

como o PROCON e o IDEC são fundamentais na aquisição de produtos e serviços. Não foi à 

toa que a questão de número 8 foi otimizada cujos resultados não foram surpresa para nós; 

uma vez que corresponderam a 80% a resposta  “ Sim, Totalmente”, e, que  nenhum 

queixou-se deste requisito.  
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Em nossa abordagem muito aprendemos na análise da resposta da questão de número 

9, sobretudo porque a fidelização do cliente, estudo fundamental deste trabalho, totalizou-se 

um  percentual  diferente  da  nossa  expectativa,  quando  os  informantes  responderam  que 

consideram os preços acessíveis e a opção de ofertas e produtos maior do que a possibilidade 

de fidelização em si mesma.

              Por isto  obtivemos 50% de respostas  nas letras  A,  B e  C que explicam a 

incompreensão ou desconhecimento do “ CARTÃO FIDELIDADE”  ou da possibilidade de 

informações  por  e-mail  ou  telefone  (SMS),   já  que  não  conhecem ou não  os  tem como 

valoração de clientes. 

Considera-se,  portanto,  como  necessidade  básica  para  um  bom  desenvolvimento 

comercial e administrativo das organizações – no caso desse objeto de estudo do Quartetto 

Supermercado – conhecer as necessidades e características do público- alvo ao qual se destina 

os produtos de uma empresa, pois a oferta e a demanda devem casar o perfil empresarial com 

o perfil de sua clientela.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Sumarizando este  estudo não esperamos somente  através  de  teorias  e  estudos  de 

casos  encontrarmos  a  fórmula  mágica  para  o  pleno  êxito  do  exercício  da  gestão  do 

atendimento  e  relacionamento  com  o  cliente.  O  que  pudemos  elucidar  são  diretrizes  de 

grandes  autores  e  caminhos  analíticos  e  didáticos,  que  foram trilhados  pelos  mesmos.  A 

renomada  gestão  do  relacionamento  com  o  parceiro (partner  relationship  managment-  

PRM)  unifica-se com a  gestão do relacionamento com o cliente.  (customer relationship 

managment – CRM) com o intuito da garantia de qualidade total.

De acordo com Sam Hill e Glenn Rifkin podemos, pelo menos, seguir algumas metas 

para o sucesso do marketing, tais como: não concentrar o poder nas mãos do CEO (  chief  

executive officer – Chefe Executivo do Escritório), para evitar a expansão do escritório de 

marketing demasiadamente, ter encontros pessoais com o cliente, ter um staff que tenha metas 

e sejam apaixonados pelo que fazem, dentre outras características.

As empresas devem seguir as regras usadas para o mercado, sem perder o foco: o 

produto e o cliente; buscar a perfeição no que faz; a inovação na produção, a garantia de 

entrega, o preço na concorrência, a  disputa com outros segmentos, as  vendas criativas e 

ousadas, a globalização, a  customização dos produtos, o  aumento do poder do cliente, a 

disponibilização de produtos e os  serviços on-line são atitudes que devem ser tomadas.

A nossa sugestão é para a implementação de um conjunto de regras que otimizem o 

planejamento a  médio e  longo prazo da  empresa,  priorizando os  clientes  e  num segundo 

momento  captando  novos  segmentos  do  público.  Nesta  primeira  fase,  observamos  pelo 

questionário que os respondentes  ainda não conheciam nem o CARTÃO FIDELIDADE, bem 

como  as  inovações  tecnológica  que  poderiam  servir  como  meio  de  conectá-los  ao 

supermercado.

Vimos,  então,  situar  o  empresário  que  capacite  pessoal  especializando-os  no  uso 

desta  ferramenta  de  comunicação  e/ou  terceirize  esse  serviço,  conforme  o  poder  de 

investimento. Um  outro passo seria a aplicação de uma promoção cujo objetivo seria coletar 

e cadastrar dados para uma lista de clientes de cada loja ( assim nos aniversários e outras datas 

em especiais possam receber mensagens e pequenos descontos e/ou ofertas que o satisfaçam, 

fazendo-os sentirem especiais e valorizados). A partir dos dados, disponibilizar CARTÕES 

FIDELIDADE com atrativos, tais como:

 Descontos em períodos diferenciados;
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 Prazos maiores;

 Parcelamento de compras;

 Cartões adicionais.

Evidentemente para atingirmos a sonhada “qualidade total” temos que dar vazão as 

reclamações dos clientes. Por isso, sugerimos que se implante uma “linha direta” gratuita 24 

horas por telefone, serviço cadastral de  email; contactar o cliente insatisfeito e ouvir o que ele 

tem a  dizer,  buscando solução  imediata  ou  em curto  prazo;  escolher  pessoas  sociáveis  e 

competentes para o atendimento as reclamações e não culpar o cliente.

A luz da ciência,  muitos  são os  avanços  e  as  prioridades  na gestão do valor  do 

cliente. Terminamos, aqui, sugerindo algumas delas para instigar novas pesquisas:

 Coleta de informações sobre o consumidor;

 Acompanhamento  dos  efeitos  do  marketing  no  balancete  da 

empresa, não somente pelos rendimentos financeiros;

 Estimativa das receitas futuras;

 Respeito ao sigilo das informações do cliente.

 O administrador de marketing, assim como outros profissionais, tem sua parcela na 

construção do bem viver, contudo, deve a nosso ver, fomentar valores éticos, permear 

caminhos calçados na política da boa vizinhança sem desmerecimento do concorrente, 

acreditando em si próprio e nos outros.

     Após a apresentação do resultado da pesquisa, conclui-se que a nossa hipótese é 

corroborada pelas inquietações dos respondentes e que a rede de supermercados muito tem a 

ganhar,   se investir no marketing direto e indireto.

       Dentre os veículos de comunicação mais eficazes e personalizados, sugerimos que a 

Loja Centro use o email ( endereço eletrônico), o serviço de SMS ( torpedo/mensagem via 

celular) como piloto na divulgação de produtos e ofertas durante o tempo a ser 

definido.Acreditamos que com embasamento bem feito, o projeto dará certo e se estenderá às 

demais lojas, constituindo-se a marca exclusiva e diferenciada do Quartetto. Com uma 

estratégia adequada de tempo, custo e planilha, os objetivos serão alcançados e os lucros 

serão, certamente, maiores que o esperado.
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   Segundo Kotler (2000, p. 58), a satisfação “consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um 

produto em relação as expectativas do comprador.” A definição e satisfação, para Oliver 

(1997), Kotler (2000) e Matzler et al. (2004), é conhecido por meio da comparação cognitiva 

do desempenho percebido com as expectativas de pré compra, podendo o desempenho 

alcançar as expectativas (cliente com satisfação moderada ou indiferente); superar as 

expectativas (cliente altamente satisfeito); ou, não alcançar as expectativas(cliente 

insatisfeito). Nesta perspectiva, “muitas empresas estão objetivando a alta satisfação porque 

clientes meramente satisfeitos mudam facilmente de fornecedor quando aparece oferta 

melhor. Os que estão altamente satisfeitos são muito menos propensos a mudar” (KOTLER, 

2000, p.58).

Bendlin (2000, p. 56) ressalta que “ a melhor estratégia para ter cliente  de forma 

contínua e permanente é oferecer aquilo o que ele realmente quer, delineando assim a busca 

pela qualidade que possibilite exceder suas expectativas.” 

Tontini et al (2004, p. 180) comenta que “clientes satisfeitos são menos sensíveis a 

preços  propensos  a  repetir  o  consumo com os  fornecedores  que lhe  trouxeram satisfação 

superior.”  Neste  sentido,  identificar  os  atributos  que  geram  satisfação  nos  clientes  é 

imprescindível para qualquer empresa sobreviver no ambiente competitivo atual.

Segundo Batessini (2002), os atributos devem possuir poder de determinação, isto é, 

capacidade  de  influência  na  escolha  do  cliente,  e  poder  de  representação,  relacionada  à 

capacidade de carregar informações sobre o produto ou serviço estudado. Para o autor,  as 

características frequentemente utilizadas como atributos são apresentadas no Quadro 1.
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Características Descrição
Propriedades Físicas Tamanho, forma, cor ou peso
Benefícios Aquilo que o atributo pode fazer ou habilitar o 

consumidor a fazer
Preço Normalmente é utilizado como atributo sendo expresso 

em espécie na moeda local
Marca Usualmente utilizado como atributo, pois pode afetar a 

decisão de compra
Forma de distribuição Venda no varejo, entrega via postal ou entrega direta 

de fábrica 
Promoções Prazo de pagamento, prazo de garantia, devolução do 

valor da compra ou desconto em outra compra
Serviços A decisão de compra pode depender dos serviços 

agregados ao produto, como por exemplo, a 
manutenção ou energia gratuita

Quadro 3. Característica frequentemente utilizadas como atributos.
Fonte: adaptado de Batessini(2002).

       Entre as características usuais utilizadas como atributos de produtos ou serviços 

destacam-se as propriedades físicas, os benefícios, o preço e as promoções, a marca, a forma 

de distribuição e os serviços adicionais, como a manutenção e a entrega gratuita.

Além  destes  fatores,  verificou-se  que  a  propaganda  televisiva  é  um  meio  de 

influência no objeto de estudo.  Isso porque a televisão ainda é, nas palavras de Ianni, 2000:

     “Um meio de comunicação, informação e propaganda presente e ativo no cotidiano de uns 
e  outros,  indivíduos  e  coletividades,  em  todo  mundo.  Registra  e  interpreta,  seleciona  e 
enfatiza,  esquece  e  sataniza  o  que  poderia  ser  a  realidade  e  o  imaginário.  Muitas  vezes 
transforma  realidade,  seja  em  algo  encantado,  seja  em  algo  escatológico,  em  geral 
virtualizando a realidade em tal escala que o real aparece como forma espúria do virtual.” 
(IANNI, 2000, p.150). 

A clientela se mostra exigente e é necessário, então, reforçar o que defende Engel, 

Blackwell e Miniard, 1994:

O  processo  de  escolha  do  local  de  compra  leva  em  consideração 
características do consumidor e do local escolhido. Os consumidores, 
em cada  seguimento,  formam imagens  as  mais  variadas  de  acordo 
com  sua  percepção  daquilo  que  eles  acham  importantes.  Esta 
percepção,  e,  portanto,  a  formação  da  imagem,  dependerá  das 
seguintes variáveis: localização, qualidade e natureza do sortimento, 
preço,  propaganda  e  promoção,  empregados,  serviços  oferecidos, 
atributos  físicos  da  loja,  o  tipo  de  clientela,  atmosfera  da  loja  e 
satisfação depois da compra.( ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 
1994).
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APÊNDICES

INTEGRAÇÃO QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA



62

SEJA BEM VINDO!

O  objetivo  desta  Integração  é  lhe  dar  uma  visão  geral  do  QUARTETTO 

SUPERMERCADOS  LTDA.,  dos  recursos  que  estão  sendo  oferecidos,  normas  e 

regulamentos básicos que regem a nossa vida profissional dentro da empresa. É importante 

que você os conheça, pois disso depende a sua integração com a Empresa e com os demais 

colegas de trabalho.
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QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA.

O Quartetto Supermercados hoje conta com 04 Lojas: Loja Centro, Loja Norte, Loja Sul e 

Loja Porto Nacional e um Centro de Distribuição. Destaca-se no Estado com a qualidade do 

seu atendimento, produtos e serviços.
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MISSÃO

Oferecer  aos  nossos  clientes  produtos  e  serviços  de  alta  qualidade,  variedade, 

atendimento  diferenciado e  excelência  em alimentação,  proporcionando bem-estar  em um 

ambiente agradável, fazendo o melhor pra você  para sua família.
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VISÃO

Nosso objetivo é ser referência  na rede de Supermercados da cidade,  atuando no 

comércio varejista e atacadista na prestação de serviços com lojas modernas e agradáveis, 

priorizando sempre qualidade, variedade e excelência no atendimento e alimentação.
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VALORES

Proporcionar oportunidade de crescimento profissional a todos os colaboradores para 

que sejam o diferencial competitivo e geradores de resultados dentro da Missão e Valores da 

rede Quartetto de Supermercados.
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O QUE A EMPRESA ESPERA DE VOCÊ?

- Responsabilidade;

- Respeito:

     1 – Cliente;

     2 – Empresa; 

- Honestidade.
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DIREITOS E DEVERES

- PONTO:

O registro do ponto é a única maneira da Empresa comprovar a presença de cada 

funcionário no trabalho. Ele deve ser marcado sempre que entrar e sair do serviço, inclusive 

nos  intervalos.  É  através  dele  que  é  calculado  seu  pagamento,  não  registrar  os  horários 

significa falta ao trabalho.
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- FALTA:

Toda  ausência  no  trabalho  deve  ser  devidamente  justificada.  Comunique  ao  seu 

superior de que irá se ausentar do trabalho e, no retorno, apresente a ele os documentos que 

justifiquem as ausências, tais como: atestado médico, declarações, comprovantes...

As faltas  não justificadas  implicam em prejuízo  financeiro,  serão descontadas  do 

salário  e  das  férias;  além disso,  a  ocorrência  constante  de  faltas  prever  punições  como: 

advertências, suspensões ou até mesmo demissão por justa causa. 
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- UNIFORME E CRACHÁ:

São obrigatórios, servem para sua identificação na Empresa, tanto para os Clientes 

quanto para os colegas de trabalho e supervisor.
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- HORÁRIO:

No momento da seleção é repassado, horário e Loja.

Os atrasos somente são toleráveis quando o funcionário justificar com antecedência 

ao  supervisor.  Atrasos  repetidos  e  sem  justificativa  podem  acarretar  na  dispensa  do 

funcionário do dia de trabalho e, consequentemente desconto no salário do dia de atraso.

Para  ausentar-se  da  Empresa,  o  que  consideramos  como  “saída  externa”,  você 

solicita autorização a seu supervisor e, caso esse não lhe autorize, a decisão deve ser acatada.
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- SALÁRIO E RH:

Qualquer  dúvida  procurar  o  RH.  Quando  houver  necessidade  de  RH,  será  solicitado  e 
devidamente pago.
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- HIGIENE:

Existem nos Quartettos vestiários destinados à sua higiene e guarda de suas roupas e 

pertences pessoais, pergunte a seu Supervisor.

A higiene pessoal inicia-se em casa, através do trato pessoal (roupas, cabelo, barba, 

unhas, banho diário, hálito, uso contínuo de desodorante...).  Isso além de ser essencial em 

suas atividades,  demonstra  sua preparação e  aptidões  para realmente seguir  as normas de 

higiene exigidas pelo trabalho.

Na Empresa uniforme sempre limpo e passado. Equipamentos/Material organizados 

e limpos.
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CARREIRA

- PERÍODO DE EXPERIÊNCIA:
-  Comportamento:  pontualidade,  disponibilidade,  assiduidade,  postura,  seriedade,  pró-

atividade, disposição, dedicação, iniciativa, rapidez, atenção, atendimento;

- Relacionamento com clientes, supervisores e colegas de trabalho.

- POR QUE ESTA EMPRESA?
- O QUE ESPERO DELA NA MINHA VIDA?
- DE QUE FORMA FAÇO A DIFERENÇA NA EMPRESA?
- QUAL MEU PROJETO DE VIDA NO QUARTETTO?
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CUIDADOS A OBSERVAR

– Evitar ao máximo sair de sua área de trabalho sem necessidade;

– O responsável  de cada equipe,  considerando sua postura funcional  e disciplinar,  deverá 

encaminhar  a  seu  superior  quaisquer  ocorrências  e  propor  as  alterações  que  julgarem 

necessárias.

- Na utilização de equipamentos,  obedecer normas de conservação e ser responsável pela 

integridade destes;

- Não permanecer no local de trabalho fora do expediente;

- Antes de criticar um colega,  procure ajudá-lo em suas dificuldades;  mostre interesse em 

aprender em outras áreas;

- Evite desperdício.

Boa sorte!!!!!
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ANEXOS 

        Eu, Edson Rodrigues da Paz, acadêmico do curso de Administração da Universidade de 
Brasília, peço a gentileza do (a) senhor (a) de responder este questionário para servir de base 
para  minha  pesquisa  acadêmica.  Explico  que  o  mesmo  é  sigiloso  e  não  necessita  de 
identificação e, ainda, que as respostas só servirão para informações científicas do projeto 
orientado pelo professor Eraldo Ricardo dos Santos, da UNB.

Desde já, agradeço sua atenção e disponibilidade!

Perfil do Entrevistado:

Sexo:       

(     ) Masculino

(     ) Feminino
 

Faixa Etária:

(     ) Até 21 anos

(     ) De 22 à 29 anos

(     ) De 30 à 39 anos

(     ) Acima de 40 anos

Escolaridade:

(     ) 1º grau incompleto

(     ) 1º grau completo

(     ) 2º grau incompleto

(     ) 2º grau completo

(     ) Superior incompleto

(     ) Superior completo
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1- Marque as opções que fizeram com que você conhecesse o Supermercado Quartetto:

(     )  Televisão

(     ) Amigos

(     ) Jornais

(     ) Folhetos

(     ) Outros: ___________________________________.

2- Tendo em vista as opções de supermercados em Palmas,  por que você escolheu o 

Quartetto? Marque as opções que quiser:

(    )Preços bons

(     ) Estacionamento amplo e seguro 

(     ) Formas de pagamento diferenciada

(      )Conforto (ar condicionado) / limpeza

3- As propagandas anunciadas na mídia (televisão, rádio, jornais, panfletos e fôlderes) 

foram os atrativos para a sua vinda aqui HOJE ?

(     ) Sim 

(     ) Não

4-  A  marca  e  qualidades  dos  produtos  e  opções  oferecidas  pelo  Quartetto  são 

importantes para sua escolha de decisão de compra?

(     ) Com certeza 

(     ) Não muito

(     ) Depende das variedades
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5- A localização do Quartetto é favorável  ao seu domicílio  (casa) ou ao seu local  de 

trabalho?

(     ) Sim, com certeza é.

(     ) Não, não é tão importante assim.

6- Sabendo que o Supermercado Quartetto lida com alimentos, de forma geral, com você 

considera as condições de higiene?

(     ) Ótimas 

(     ) Boas

(     ) Razoáveis

(     ) Precisam de melhorias

7-A disposição das mercadorias em prateleiras facilita a compra. Assim sendo, em sua 

opinião, como você classifica a organização do Quartetto?

(     ) É ótima e facilita a minha compra

(     ) Boa, mas acho que há alguns aspectos que podem melhorar

(     ) Não gosto muito, pois as mercadorias ficam distantes e não seguem uma ordem 

(     ) Não sei responder

8 - O Procon exige que os estabelecimentos deixem claro os preços praticados. Para você, 

o Quartetto atende este requisito?

(     ) Sim, totalmente

(     ) Sim, parcialmente

(     ) Não
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9- Marque os itens abaixo que o fariam/farão retornar ao Quartetto tornando-se um 

cliente especial:

(     ) Preços acessíveis

(     ) Ambiente agradável (limpeza, ar condicionado e decoração)

(     ) Opção e ofertas de produtos

(     ) Cartão de fidelidade com opção de prêmios e/ou prazos para pagamentos

(     ) Informações por email ou celular 

(     ) Outros:________________________________
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