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RESUMO INFORMATIVO 

 

O presente trabalho tem o propósito de analisar o processo de fidelização do 

consumidor corporativo no mercado de comunicação móvel celular. Serão investigadas as 

práticas comerciais da operadora de telefonia móvel celular Vivo, sob a ótica das teorias 

propostas. Para que esta análise ocorra será realizada uma pesquisa quantitativa com 120 

empresas, divididas entre clientes e ex-clientes, entrevistas em profundidade com 08 

empresas, também dividas entre clientes e ex-clientes e entrevistas em profundidade com os 

executivos responsáveis pela arquitetura das estratégias comerciais. Baseado no resultado 

da pesquisa, das entrevistas e da análise das teorias propostas, este estudo pretende apontar 

as práticas de marketing que podem gerar lealdade nos clientes empresariais de pequeno e 

médio porte no mercado de telefonia móvel celular.  

 

Palavras - Chave:  

Satisfação, Expectativas, Serviços, Processo de Decisão, Qualidade, Atendimento, 

Telefonia Celular, Regressão Logística, Comportamento do Consumidor.  
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ABSTRACT: 

 

The present work has the purpose of analyzing the process of the corporate 

consumer's loyalty in the market of cellular mobile communication. The commercial 

practices of the Vivo operator of cellular mobile telephony will be investigated, under the 

optics of the proposed theories. So that this analysis happens a quantitative research will be 

accomplished with 120 companies, divided between customers and former-customers, 

interviews in depth with 08 companies, also divide between customers and former-

customers and interviews in depth with the responsible executives for the architecture of 

the commercial strategies. Based on the result of the research, of the interviews and of the 

analysis of the proposed theories, this study intends the marketing practices that can 

generate loyalty in the business customers of small and medium load in the market of 

cellular mobile telephony to appear.    

   

Words - Key:    

Satisfaction, Expectations, Services, Process of Decision, Quality, Service, Cellular 

Telephony, Regression Logistic, Behavior of the Consumer. 
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Contextualização do Problema 

O sistema brasileiro de telecomunicações passou por profundas mudanças nos 

últimos anos, tendo como principal marco desta mudança, a privatização do sistema 

Telebrás, que ocorreu em 1988. O Brasil possuía há uma década 11 milhões de telefones 

em funcionamento, somando fixos e celulares. Hoje existem 80 milhões de linhas 

funcionando no País, tendo o número de telefones celulares ultrapassado o número de 

telefones fixos em funcionamento. Segundo informações da agência que regulariza o setor, 

existia em agosto de 2003, o número de 40.093 milhões de telefones móveis celulares e de 

39.099 milhões de linhas fixas em funcionamento. Estes números podem sugerir que, o 

serviço de telefonia móvel celular será o principal meio de telecomunicação do país em 

alguns anos, como acreditam as operadoras deste serviço e a agência reguladora, que prevê 

em seu programa de perspectivas para ampliação do setor de telecomunicações o número 

de 58 milhões de terminais até o final de 2005. Disponível em: http://www.anatel.com.br. 

Acesso em jan. 2004. 

A densidade da telefonia celular vem crescendo de forma consistente e em alguns 

estados da Federação atinge uma penetração superior a 60% da população, número 

alcançado em Brasília. No Rio de Janeiro a densidade de celulares alcança 40,91 % da 

população, sendo a penetração de celulares no Brasil, por cada 100 habitantes, de 22,67 em 

agosto de 2003. 

O serviço de comunicação móvel celular foi iniciado no Brasil em 1990 e quatro 

anos depois contava com 800.000 usuários. Em 1988 entra em operação a segunda 

operadora de telefonia celular, chamada de banda B e inicia-se a operação da segunda 

http://www.anatel.com.br/�
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geração de telefones celulares, os celulares digitais, que possuíam mais recursos e menores 

custos para o usuário. Disponível em: http://www..telebrasil.org.br. Acesso em jan. 2004. 

Em 1990 o sistema atingiu 15,3 milhões de usuários, este número devido à entrada dos 

telefones pré-pagos, que popularizaram o uso dos telefones celulares. Em 2001 ocorreu o 

leilão das bandas D e E. Neste ano o sistema contava com 29,5 milhões de usuários e estas 

empresas iniciaram suas operações no ano de 2002, com a 2,5 geração de telefonia celular. 

Esta nova geração permite transferências de dados em maiores velocidades, e a cobrança é 

efetuada ao usuário pelo tráfego dos dados e não pelo tempo de conexão. Disponível em: 

http://www..telebrasil.org.br. Acesso em jan. 2004 

A evolução no setor, também pode ser analisada pela curva de queda do preço da 

habilitação de telefones registrada nos últimos dez anos. O primeiro celular foi habilitado 

em 1988 por 22.000,00 dólares. No meio da década de 90, os celulares demoravam mais de 

um ano para ser entregues e custavam mais de 500 reais. Hoje não existe mais custo de 

habilitação e o usuário recebe seu telefone em operação no ato da compra. O telefone 

deixou de ser um bem para ser um serviço. Os usuários não possuem mais propriedade da 

linha, apenas pagam pelo serviço prestado em formas de tarifas e assinaturas.  

Estes avanços foram possíveis pelo investimento do capital privado e pela 

concorrência que se estabeleceu no setor. Hoje, o Brasil tem quatro grandes grupos de 

telefonia celular: Brasilcel, Telecom Américas (controlada pela mexicana Telmex), TIM e a 

Oi.  

O Ministério das Telecomunicações desenvolveu um modelo de telefonia baseado 

na competição. Hoje existem quatro operadoras diferentes em cada estado brasileiro, mais 

outros concorrentes que possuem substitutos para a telefonia celular, como os ofertados 

http://www.anatel.com.br/�
http://www.anatel.com.br/�
http://www.anatel.com.br/�
http://www.anatel.com.br/�
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pela Nextel e Vésper. Para consolidarem-se neste setor, as operadoras buscam escalas em 

associações, fusões e aquisições. Muitos analistas acreditam que o mercado brasileiro, com 

todas as suas limitações econômicas, não suportará quatro grandes redes de telefonia 

celular, sugerindo que o setor deverá competir de forma ferrenha pelos clientes, que antes 

amargavam pela espera de um telefone, e hoje são disputados pelas operadoras. Disponível 

em : http://www.telepress.com.br. Acesso em fev. 2004  

Esta competição pelos clientes, acarreta em busca de competitividade o que se 

traduz em ganhos de escala. O caminho das operadoras de telefonia celular aponta na 

direção de novas consolidações do setor através de fusões e aquisições. Para entender esta 

lógica, torna-se necessário considerar dois pontos: a área em que cada empresa atua e a 

tecnologia que ela usa. Quanto maior a cobertura da operadora, mais competitiva ela será.  

Unir as operações de duas empresas de telefonia celular é uma tarefa complexa que 

precisa considerar a tecnologia da rede. Se as mesmas forem diferentes torna-se necessário 

equipará-las e para isto ocorrer é necessário investimentos bilionários em um setor que 

possui uma dívida de 1 trilhão de dólares. Todas as redes que usam a ultrapassada 

tecnologia TDMA começarão a ser transformadas em 2003, em redes com a tecnologia 

GSM, sendo que, as operadoras deverão ter gastos estimados em 3 bilhões de reais com a 

mudança. Disponível em : http://www.telecomonline.com.br. Acesso em fev. 2004 

A consolidação de duas empresas torna-se mais fácil se elas usam a mesma 

tecnologia. No caso da Brasilcel as operadoras unidas pela associação Ibérica -- Telefônica 

Celular (do Rio de Janeiro e Espírito Santo), Telesp Celular (São Paulo), Global Telecom 

(Paraná e Santa Catarina) e CRT (Rio Grande do Sul) -- usam a tecnologia CDMA. Trata-

http://www.telepress.com.br/�
http://www.telecomonline.com.br/�
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se, portanto, de um agrupamento natural, já que o compartilhamento da infra-estrutura 

diminui os custos da operação.  

 A rentabilidade será o fator decisivo para determinar o futuro dessas empresas. E 

a tecnologia das redes será o fator-chave para essa rentabilidade. As operadoras 

dependem dela e da evolução das redes para oferecer serviços como troca de mensagens, 

acesso à internet e a intranets corporativas, rastreamento de frotas entre outros serviços 

de dados. A transmissão de dados ainda representa pouco no faturamento das empresas, 

mas no futuro será a chave da rentabilidade na telefonia celular. (REVISTA RTI. São 

Paulo, n. 37, jun 2003. 12 p). 

Alguns dados reforçam esta opinião como o número de telefones celulares com 

possibilidade de acessar a internet, que segundo projeções de consultorias especializadas no 

setor, como a Yankee Group, deverá ultrapassar o número de PCs em 2005. Os números da 

telefonia celular são superiores aos da telefonia fixa em número de terminais e apresenta 

um sólido crescimento sobre este setor e segundo informações do instituto de pesquisa 

Telecompetition até 2007 as operadoras celulares vão tirar 30 milhões de clientes das fixas, 

além de faturar 40% mais minutos. 

O sistema de telecomunicações móvel apresenta hoje quatro grandes grupos com 

abrangência nacional, possuindo contornos diferentes do momento de sua privatização. O 

sistema de telefonia móvel apresenta hoje as seguintes configurações: 

 

DIVISÃO DA TELEFONIA CELULAR 
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Telefónica/Portugal Controle acionário: espanhol e 

português Número de assinantes: 16,8 milhões. Faturamento 

em 2002: R$ 8,5 bilhões Tecnologia: CDMA Telecom 

 

Telecom Americas Controle acionário: mexicano 

Número de assinantes: 5,2 milhões Faturamento em 2002: US$ 

2 bilhões* Tecnologia: GSM 

 

TIM Controle acionário: italiano Número de assinantes: 

4,9 milhões Faturamento em 2002: R$ 2 bilhões** Tecnologia: 

GSM 

 

Oi Controle acionário: brasileiro Número de assinantes: 

1,6 milhão Faturamento em 2002: R$ 549 milhões Tecnologia: 

GSM 

 

 

 

Passada a primeira fase de investimentos e consolidação do setor, é possível efetuar 

uma análise do mercado e descobrir que as operadoras possuem um otimismo exagerado 

em relação ao mercado brasileiro. "Fomos convidados para um banquete e depois 

descobrimos que não havia comida para todos", diz Aluízio Byrro, vice-presidente da área 
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de telecomunicações da Siemens, em entrevista ao jornal O Globo. Na opinião de uma 

consultora envolvida com a privatização desde o início do processo, apostar no 

desenvolvimento da tecnologia sem fio pode ser um risco. Ninguém sabe qual será a 

relevância dos aparelhos móveis no que diz respeito à internet -- e o fracasso da terceira 

geração pelo mundo afora é um mau sinal. Numa apresentação disponível no site da Anatel, 

o conselheiro Antonio Carlos Valente afirma que “os usuários devem ser doutrinados a 

utilizar dados nas redes sem fio”. Hoje, praticamente a totalidade dos usuários, utiliza o 

celular apenas para falar e não para acessar a internet ou transmitir dados. As razões variam 

do custo do serviço que ainda é alto, até a resistência do usuário em visualizar informações 

em telas pequenas e a dificuldade de navegação em função dos teclados dos aparelhos. 

Disponível em: http://www.anatel.com.br. Acesso em jan. 2004. 

Estas dificuldades não são apenas do mercado brasileiro, as bolsas de valores de todo o 

mundo estão sob o impacto do fim de uma bolha especulativa no setor de 

telecomunicações. No ano de 2002, o índice Nasdaq da Bolsa de Valores de Nova York, 

que possui ações de empresas de tecnologia e de telecomunicações perdeu 74% de seu 

valor. Analistas previam que em 2002 o Dow Jones chegaria a 36 000 pontos. Esteve com 7 

700. O estouro da bolha das telecomunicações é uma das conclusões do estudo do IESE 

Business Scholl, departamento da Universidade de Navarra. (Disponível em: 

http://www.telecomweb.com.br. Acesso em jun 2003). 

 De acordo com o estudo, no início do ano 2000, a relação preço/lucro estava em 

torno de 45, ou seja, uma ação era vendida pelo valor correspondente a 45 vezes da 

rentabilidade esperada da empresa. Em 2002, com algumas exceções, o PER (relação 

preço/lucro) esteve em 15. Segue abaixo o PER médio de alguns países: 

http://www.anatel.com.br/�
http://www.telecomweb.com.br/�
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♦  Argentina - 22,1  

♦ Canadá - 21,1  

♦ Austrália - 20,4  

♦ Itália - 16,5  

♦ Suíça - 16,5  

♦ Espanha - 13,5  

♦ França - 12,1  

♦ Alemanha - 11,6  

♦ Brasil - 9,1  

 

No caso da bolha das telecomunicações nas bolsas, o investidor esperava uma 

rentabilidade de 25%, quando o valor histórico de rendimento desse tipo de papéis era de 

6,8%. Segundo o IESE, o mercado teria sido avisado pelo presidente do BC americano, 

Alan Greenspan, em dezembro de 1996, sobre a formação de uma bolha no setor de 

telecomunicações - 36 meses antes da cotação máxima dessas empresas.  

Atualmente o cenário das empresas do setor é quase trágico. Levantamento feito pela 

revista Exame, em reportagem publicada em agosto de 2002, mostra que as operadoras de 

telefonia de todo o mundo devem algo próximo de 1 trilhão de dólares. Parte desse dinheiro 

foi emprestada para infra-estrutura de milhares de quilômetros de fibras ópticas ao redor do 

planeta. Mais de 90% dessas fibras estão ociosas ou, como se diz no jargão do setor, 

"apagadas", e ninguém se arrisca a dizer quando essa infra-estrutura toda vai gerar receitas 

e pagar o investimento inicial. Outra parte deste trilhão de dólares está financiando as redes 

da próxima geração da telefonia celular. Só que algumas operadoras estão desistindo no 
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meio do caminho. A espanhola Telefônica é uma delas. Calculou que é melhor perder um 

pouco agora do que abrir um rombo maior no futuro. Há também os fornecedores de 

equipamentos, acuados diante de um mercado que só encolhe. Só no ano passado, 500 mil 

funcionários do setor de telecomunicações perderam o emprego nos Estados Unidos. 

Complementando o cenário existiram as fraudes, como as da WorldCom. 

A Deutsche Telekom deve quase 70 bilhões de dólares e a France Telecom outros 60 

bilhões. Ambas entraram em mercados internacionais, como o do Japão, dos Estados 

Unidos e do Brasil. (Revista Exame, 2002)  

No Brasil, segundo a Anatel, existem 10 milhões de linhas telefônicas instaladas que 

não são utilizadas. Descontada uma generosa reserva técnica para a garantia da qualidade 

do serviço, pelo menos 5 milhões de linhas aguardam comprador. (Disponível em 

http://www.anatel.gov.br).  

 

1 Formulação do Problema 

Quais as estratégias gerências que podem ser utilizadas para criar satisfação 

nos clientes corporativos no mercado de telefonia móvel celular? 

 

2 Objetivos 

2.1 Principal 

O objetivo principal deste estudo é analisar quais atributos uma operadora de 

telefonia móvel celular deve utilizar para reter seus clientes corporativos. 
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2.2 Secundários 

Os objetivos secundários, cuja finalidade é auxiliar na resposta ao problema 

proposto, são: 

 Como é o processo de decisão do consumidor; 

 Como o consumidor julga a qualidade de um produto / serviço; 

 Como o consumidor avalia uma empresa de serviços; 

 Como criar lealdade no consumidor; 

 Qual a importância do pós-venda na retenção de clientes corporativos; 

 Quais os fatores que podem comprometer a retenção de clientes corporativos. 

 

3 Pressupostos 

A elaboração da presente pesquisa necessita da confirmação de alguns pressupostos, 

que serão descritos a seguir.  

Considerando que o consumidor é soberano em suas decisões e que o mesmo possui 

alternativas de consumo no atendimento de suas necessidades de comunicação móvel 

celular, as operadoras destes serviços podem utilizar determinadas estratégias para reter 

seus clientes.  

O presente estudo presume que as medidas a seguir relacionadas poderão reter os 

clientes conquistados: 

• Adequar as expectativas à oferta; 

• Administrar o encontro de serviços; 

• Criar um sistema de pós-venda adequado às expectativas dos clientes; 
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• Construir relações e reforçar laços objetivando a lealdade; 

• Capacitar seu capital humano na prestação de serviços com excelência; 

• Criar um sistema de retenção e fidelização de clientes; 

• Conceder poder de decisão para os funcionários que estão em contato direto com o 

cliente, para resolverem os problemas surgidos; 

• Criar cultura organizacional para a satisfação dos clientes; 

 Este estudo julga legítimo supor que criar expectativas no consumidor condizentes 

com a oferta que a operadora possa conceder; que administrar o encontro entre o cliente e a 

operadora, mapeando todos estes encontros e desenvolvendo estratégias para cada um 

deles; que desenvolver um sistema de pós-venda para garantir a satisfação do usuário após 

a aquisição do serviço de comunicação móvel; que construir relações objetivando a 

lealdade entre o consumidor e a operadora; e criar uma cultura voltada para a satisfação dos 

clientes, incorporando os funcionários na resolução dos problemas, concedendo poder 

decisão para os que estão na linha de frente e planejar processos que tenham a satisfação do 

consumidor como meta, são ações organizacionais que possibilitarão a retenção e a 

fidelização de seus clientes. Estas hipóteses serão descritas detalhadamente na 

fundamentação teórica deste estudo e serão apresentadas ao final deste trabalho, através da 

opinião de clientes e ex-clientes da operadora líder de mercado. Opiniões estas coletadas 

através de pesquisa de profundidade. 
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4 Delimitação do Estudo 

O presente estudo, estará limitado à retenção de clientes organizacionais, categorizados 

como pequenas e médias empresas pela operadora líder de mercado, que utilizam o serviço 

móvel celular prioritariamente no estado do Rio de Janeiro. Esta análise recai nas pequenas 

e médias empresas, em razão das mesmas serem tratadas de forma homogênea pela 

operadora de telecomunicação móvel, fato este que não ocorre com as grandes contas, que 

possuem um nível de tratamento diferenciado, com muitas concessões e canais de 

comunicação, que não refletem o tratamento padrão dispensado aos demais clientes.  

 

4.1 Relevância do estudo 

O mercado de telefonia celular ainda permite as empresas, a perspectiva de 

crescimento com a entrada de novos consumidores e segundo a agência que regulamenta o 

setor ANATEL, existe a previsão de 58 milhões de clientes até o ano de 2005. Hoje o 

sistema conta com 41 milhões de usuários. Uma análise mais detalha revela que alguns 

setores já estão atingindo pontos de saturação, segundo informações do IBOPE publicados 

na revista , o topo da pirâmide social possui uma penetração de 42%. Nas faixas de menor 

renda, porém, o campo ainda é promissor. A média nacional de assinantes do serviço é de 

23%.   

Com menor possibilidade de crescimento nas classes A e B e no segmento 

corporativo, que já estão com as demandas bem atendidas, as operadoras de telefonia 

celular precisam criar estratégias comerciais para preservar os consumidores que já utilizam 

seus serviços, já que a média de conta e rentabilidade destes clientes é maior do que os 

outros segmentos. As operadoras estão utilizando algumas ferramentas para retenção de 
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clientes. A revista Veja publicou  na edição 1623 uma reportagem em que listava as ações 

que as operadoras de telefonia celular utilizavam na retenção dos clientes com as maiores 

médias de contas. Estas ações variavam de descontos na compra de um novo aparelho até 

um aparelho grátis. (Revista Veja, 2003)  

No segmento corporativo existem estratégias que variam de aparelhos gratuitos e 

reposição dos mesmos, em caso de roubo ou defeito, até desenvolvimento de produtos 

customizados para os clientes, ou benefícios para os funcionários destas empresas, como 

descontos na compra de aparelhos ou mesmo aparelhos totalmente subsidiados.Este estudo 

entende que as organizações que contratam serviços de telefonia celular possuem 

necessidades específicas. Estas necessidades são diferentes daquelas que usuários de outros 

segmentos possuem, sendo assim, as operadoras precisam entender as especificidades do 

segmento corporativo, para assim poder lançar produtos ou serviços relevantes para este 

segmento. A falta deste conhecimento pode custar um dos clientes mais valiosos para as 

operadoras de telefonia celular, que são os clientes corporativos. Estes consumidores 

utilizam a telefonia celular como ferramenta de produtividade de suas operações, seu uso 

mais intenso coloca-os como clientes estratégicos, o que permite as operadoras aumentar 

seu air time, que é o tempo de duração médio das chamadas. Este tempo é diretamente 

proporcional a importância do cliente para a operadora. (REVISTA TELECOM. São Paulo, 

n. 176, jun 2003. 86p). 

A presença de quatro operadoras torna o mercado mais competitivo, dando aos 

clientes um imenso poder de barganha e para evitar uma guerra de preços e a transformação 

da telefonia celular em pura comodite é fundamental adequar a oferta dos serviços às 

expectativas dos usuários. Este estudo possui a proposta de identificar o que os usuários do 
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segmento corporativo desejam para permanecerem como clientes de uma determinada 

operadora de telefonia celular.  

A conquista de novos consumidores tem sido a orientação das operadoras para 

aumentar seus lucros, a expansão de mercado leva as empresas a considerarem os clientes 

que não fazem parte de sua atual base, alocando seus recursos e esforços nesta direção, 

negligenciando sua base de clientes atual. (Furlong, 1994). 

De acordo com as estatísticas do American Management Association, citado no livro 

de Carla B. Furlong, “custa cinco vezes mais caro recrutar novos clientes do que conservar 

os que já existem” (Furlong, 1994:2). Considerando esta informação, torna-se vital para as 

operadoras, elaborarem um planejamento para a retenção de seus clientes, principalmente 

os mais valiosos por serem usuários intensos do serviço, e conseqüentemente possuírem as 

maiores médias de gastos. 

Este é um estudo relevante, já que possibilita as operadoras de telefonia celular 

terem o conhecimento necessário que as possibilite reter os clientes corporativos através da 

satisfação “é necessário muito esforço para induzir consumidores satisfeitos a abandonar 

seus fornecedores atuais”. (Kotler, 1998:58). E ainda segundo Mckenna, é fundamental 

dominar as estratégias para retenção de clientes, este fator torna-se estratégico no contexto 

competitivo em que as organizações encontram-se (Mckenna, 1992).  
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5 Definição dos Termos 

1G: Primeira geração de telefones celulares, com tecnologia analógica, ou seja, 

enviam informações como uma forma de onda continuamente variável. Podem ser 

utilizados apenas para voz e proporcionam chamadas de qualidade extremamente variável 

por causa das interferências. Oferecem pouca segurança em relação a escutas e clonagens. 

 

2G: Os telefones da segunda geração convertem toda a fala em código digital, isto 

resulta em sinal mais nítido e que pode ser criptografado, podendo assim oferecer maior 

segurança em relação à clonagem. Incluem recursos de correio de voz, além de permitirem 

a identificação das chamadas. Possuem capacidade para transmissão de dados em baixa 

velocidade, normalmente abaixo de 10 Kilobits por segundo (Kbps). 

 

2,5 G: Significa uma modernização das redes de 2G, as redes de 2,5 G permitem 

velocidades de transmissão de dados superiores, chegando a 54 Kilobits por segundo, 

algumas operadoras publicam uma velocidade de 114 Kilobites por segundo, esta 

velocidade não pode ser conseguida na prática, ficando restritas a condições de laboratório. 

  

3G: O termo 3G é uma especificação da International Telecommunications Union, 

ITU, para comunicações sem fio. Prevê velocidade de 384 Kbps com o dispositivo em 

repouso ou nas mãos de uma pessoa caminhando; 128 Kbps num carro em movimento; e 2 

Mbps em aplicações de multimídia para valer via celular. Muitas operadoras já estudam as 

alternativas para efetuar a evolução de suas redes para 3G. As principais plataformas em 
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uso são TDMA, CDMA e GSM. A tecnologia 3G permite que o telefone móvel se 

transforme em um terminal inteligente, que fornecerá acesso em banda larga a serviços de 

dados e á internet. Embora os celulares digitais atuais já estejam capacitados para 

transportar textos e mensagens curtas (via SMS), a introdução da tecnologia wireless 

específica para internet acrescentará a conexão permanente (always on), permitindo a 

atualização automática de informações como notícias, esportes, previsão do tempo, tráfego 

e relatórios financeiros. É possível criar a analogia entre ter acesso ao e-mail via modem 

discado e estar conectado permanentemente ao e-mail via rede de alta velocidade de uma 

empresa. Os sistemas 3G tornarão disponíveis os serviços de comércio eletrônico móvel 

(m-commerce), pelos quais os consumidores poderão utilizar seus celulares para comprar 

produtos e serviços de todo tipo. Este sistema não está disponível no Brasil.  

 

4G: As redes de quarta geração estão sendo desenvolvidas em laboratórios com 

previsão de lançamento para 2010. Essas redes fornecerão transferências de dados de até 

100 Mbps. 

 

AMPS: Sigla de Advanced Mobile Phone System, ou sistema avançado de 

comunicação móvel, padrão analógico de telefonia celular, que opera na freqüência de 800 

MHz. É utilizado em várias partes do mundo. No Brasil, foi adotado nos serviços de 

operadoras da banda A, o primeiro padrão que introduziu o conceito de célula foi o padrão 

AMPS. Esse padrão foi desenvolvido pelo Bell Labs. Com base no AMPS, muito padrões 

foram desenvolvidos e implementados baseados nesta tecnologia. 
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Analógico: Significa o sinal elétrico ou forma de onda na qual a amplitude e/ou a 

freqüência variam continuamente. Opõe-se a digital, caracterizada por níveis descontínuos. 

 

ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações, órgão ligado ao Ministério das 

Telecomunicações, encarregado da regulamentação do mercado e dos serviços do setor no 

Brasil. 

 

Banda: Nome que designa uma faixa de freqüência delimitada no espectro 

magnético. A autoridade que regulamenta as telecomunicações reserva uma banda para 

cada de serviço, para evitar interferência entre os sinais. 

 

Banda A: Significa a primeira faixa de freqüência do espectro eletromagnético 

reservado pelas autoridades que regulam as telecomunicações para telefonia móvel. No 

Brasil, o início da telefonia ocorreu pela banda A, com serviços analógicos oferecidos pelas 

empresas do extinto sistema Telebrás. Hoje privatizada, a banda A oferece também serviços 

digitais. 

 

Banda B: Termo utilizado para definir a segunda faixa de freqüência reservada para 

a telefonia móvel. No Brasil, a banda B começou a operar em 1998, oferecendo serviços 

digitais. 

 

 Banda C: Definição para a terceira faixa de freqüência reservada para o celular, 

cujas concessões foram leiloadas pelo governo brasileiro no início de 2001, não tendo 
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nenhuma operadora interessada em explorar esta faixa. No Brasil, a faixa definida é a de 

1,8 GHz.  

 

Banda D e E: Definição para as faixas de freqüências  definidas pelo órgão 

regulador. As operadoras TIM (Telefonia Itália Móbile) umas das compradoras desta 

licença e sua concorrente a TNL PCS, empresa criada pela Telemar para atuar em SMP, 

que adotou o nome de Oi para explorar o serviço móvel celular, adotaram o padrão de 

tecnologia Europeu GSM/GPRS. 

 

Caixa Postal: Serviço que permite a uma pessoa gravar uma mensagem de voz 

quando o telefone ou ramal que está chamando não está disponível.  

 

CDMA 1X: Sistema utilizado por algumas operadoras de telefonia celular. Será 

adotado por algumas operadoras já instaladas no Brasil. Transmite dados com até 144 

Kbps, mais que o dobro da velocidade de um modem de PC. 

 

CDMA: Significa Code Division Multiple Access, ou acessos múltiplo por divisão 

de código, nesta tecnologia os celulares e as ERBs (estações de rádio-base) transmitem seus 

sinais ao mesmo tempo. Usa uma técnica de espalhamento espectral, que consiste na 

utilização de total a largura da banda do canal para a transmissão. Com essa tecnologia, um 

grande número de usuários acessa simultaneamente um único canal da estação rádio-base 

(ERBs) sem que haja interferências entre as conversas. 
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Célula: Denominação para área de cobertura de uma antena de telefonia móvel sem 

fio. Razão pela qual o serviço e conhecido como telefonia celular. Sua extensão depende da 

topografia da região e da potência da antena, chamada estação rádio-base (ERB). O usuário 

do telefone móvel que se desloca dentro de uma região delimitada por uma célula recebe o 

sinal de sua chamada telefônica de uma única ERB. No momento em que sai de uma célula, 

outra ERB assume a chamada e responsabiliza-se pela continuação da conversa.  

 

 CHURN: Termo usado para descrever a rotatividade da clientela de serviços de 

uma empresa. No caso das operadoras de telefonia celular, mede a quantidade de usuários 

que deixam de ser clientes de seus serviços e optam pelo concorrente. 

  

Cliente Corporativo: Termo designado para qualificar o consumidor formado por 

pessoas jurídicas, que adquirem produtos para o manuseio da empresa, como ferramenta de 

trabalho ou item de produtividade. 

 

Cliente Fiel:  Termo designado para qualificar o consumidor que por razões 

lógicas, racionais, emocionais e psicológicas, torna-se usuário constante de um determinado 

produto e relutante a mudanças. Neste estudo, os clientes serão definidos como fiéis quando 

confrontados com outras opções de escolha, decidem permanecer com a operadora atual. 

Esta confrontação deverá ocorrer na renovação do contrato, momento em que o mesmo não 

está sujeito a nenhuma penalidade por cancelamento do serviço, se neste momento a 

organização decidir renovar o contrato, a mesma estará sendo fiel a sua operadora atual, o 
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nível de fidelidade poderá ser observado pelo número de vezes que a organização decidiu 

renovar seu contrato. 

 

 Clonagem: Forma ilegal de copiar as características de uma linha telefônica celular 

para outro aparelho que não aquele pertencente ao assinante legítimo. 

 

Comutação de pacotes: Técnica de transmissão de dados que divide a informação 

em envelopes de dados discretos, denominados pacotes. Desse modo, em caso de falha 

durante a transmissão, a informação perdida afeta uma fração do conteúdo total, em vez de 

afetar todo o conteúdo. A estação receptora encarrega-se de montar os pacotes recebidos na 

seqüência correta para reconstruir o arquivo ou sinal enviado. 

 

Concessão: Autorização dada pelo órgão competente que regulamenta as 

telecomunicações, para que uma operadora possa usar uma faixa de freqüência ou instalar 

uma rede de cabos para oferecer seus serviços de telefonia. 

 

             Concorrência: Condição que ocorre quando duas ou mais estações tentam usar, ao 

mesmo tempo, o mesmo enlace ou canal. 

 

Congestionamento: Situação de colapso da rede devido à sobrecarga do buffer ou a 

insuficiência da largura de banda. Para minimizar seus efeitos, tecnologias de transmissão 

por pacotes como a ATM contêm dentro de cada célula de dados recursos em seus 

cabeçalhos para evitar ou prevenir o congestionamento.  
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           Convergência: Termo utilizado para definir a tendência de várias tecnologias num 

único equipamento –Também pode significar, no âmbito da prestação de serviços, a 

transmissão de voz, dados, áudio e vídeo – com e sem fio, por uma única operadora. 

 

Consumidor Final: Termo utilizado para designar o último elo da cadeia produtiva, 

ou seja, o consumidor que adquire produtos para seu próprio consumo, não utilizando os 

mesmos, para beneficiamento e posterior venda. 

 

Criptografia: Técnica que consiste em cifrar o conteúdo de uma mensagem ou um 

sinal de voz digitalizado por meio de algoritmos matemáticos. Funciona com o uso de 

chaves ou senhas. A mensagem é codificada pelo remetente em sua origem e viaja pela 

internet ou circuito de comunicação embaralhada, para que pessoas não autorizadas não 

consigam ver seu conteúdo. O destinatário decodifica a mensagem com uma chave privada.  

São dois os tipos de criptografia utilizados: simétrica, que utiliza a mesma chave para cifrar 

e decifrar as mensagens e a assimétrica, que usa um par de chaves para a operação. A 

criptografia simétrica é muito rápida, pois utiliza algoritmos mais simples. Os algoritmos 

simétricos mais conhecidos são o DES e o TRIPLE-DES, porém o uso deles acarreta alguns 

inconvenientes, já que devem, ser utilizados entre participantes “confiáveis”, a chave deve 

ser conhecida pelos dois participantes e não há como garantir a origem da mensagem.  

A criptografia simétrica ocorre quando os sistemas que utilizam o algoritmo 

simétrico podem gerar uma chave para cada operação, aumentando a segurança, já que a 

chave será utilizada somente uma vez, mas continua existindo o problema no transporte da 
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chave. Para solucioná-lo, foi criado o algoritmo assimétrico, no qual são geradas duas 

chaves ao invés de uma única: quando se utiliza uma delas para cifrar uma mensagem, 

somente a outra pode decifrá-la. Convencionou-se chamar uma de chave secreta (ou 

privada) e a outra de chave pública. A primeira fica armazenada em local seguro e não 

precisa ser transportada para lugar algum, já a segunda é enviada para os usuários do 

sistema e quando se utiliza a chave secreta, estaremos garantindo a origem da mensagem, 

uma vez que somente a chave pública do originador poderá decifrá-la. 

 

 Deslocamento: É o valor adicional pago pelo assinante de um serviço de telefonia 

celular quando recebe chamadas fora da área de cobertura original. Varia de acordo com o 

tempo de duração da chamada. 

 

ERB: Sigla utilizada para as estações rádio-base, que são as antenas utilizadas na 

telefonia celular. Estas ERBs são responsáveis por cobrirem uma determinada área 

geográfica (celular), com capacidade para atender um determinado número de usuário 

simultaneamente. 

 

Fidelização:  Processo pelo qual o consumidor pode reagir de maneira racional ou 

emotiva, tornando-se leal à organização que disponibiliza produtos ou serviços, não estando 

propenso a mudar de fornecedor. Neste estudo, a fidelização será medida pelo número de 

vezes que uma organização renova seu contrato com a operadora de telefonia móvel 

celular, já que ao final do contrato, a mesma não possui nenhuma penalidade para cancelar 

o serviço com uma operadora e iniciar com outra. A fidelização será medida pelo número 
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de vezes que uma organização renovou de maneira contínua, seu contrato com a operadora 

de telefônica celular. 

 

 GPRS: General Packet Rádio Service, serviço de comunicação sem fio baseado em 

pacotes para tecnologia de telefonia móvel padrão GSM.  

 

 GSM: Global System for Móbile Communications, ou sistema global para 

comunicações móveis. Padrão digital para telefonia móvel amplamente usada na Europa e 

cuja presença está aumentando na América Latina, inclusive no Brasil, onde foi adotado 

para os serviços das bandas D e E. Suas especificações são abertas e favorecem a 

mobilidade do usuário (roaming). O padrão está sendo desenvolvido para o uso de serviços 

multimídia da terceira geração (3G).  

A tecnologia GSM utiliza a divisão por tempo. O GSM está começando a surgir na 

América Latina sendo consolidada rapidamente e constitui o elemento central da estratégia 

global de várias operadoras de grande porte.  

 

 Roaming: Sistema que permite que o cliente de uma empresa de telefonia móvel 

possa acessar e ser acessado pelo serviço móvel celular, mesmo estando fora da área de 

abrangência da operadora. A operação ocorre automaticamente, sem que o usuário precise 

configurar o aparelho ou pedir o serviço à operadora.  
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Operadora: Empresa que possui a concessão para oferecer um serviço público de 

comunicação de voz ou dados. É adotado como referência para as empresas de telefonia 

fixa, celular, de longa distância ou transmissão de dados. 

 

Sim Card: É um cartão inteligente, similar aos de crédito, que funciona como o 

cérebro digital do cérebro digital do celular. Além de dados do assinante armazena diversos 

serviços providos pelas operadoras. Informações armazenadas: Dados pessoais do 

assinante, número da linha, senha criptografada, agenda eletrônica e, dependendo da sua 

capacidade de memória, uma infinidade de aplicações. Permite algumas facilidades aos 

usuários como: possibilidade de manterem a mesma linha em várias partes do mundo; 

transferir dados para outros terminais, já que ao carregar as informações, o novo aparelho 

reconhece o assinante e recebe e tarifa suas ligações; permite maior segurança, como 

códigos para acessar a rede GSM, o usuário terá de informar o seu PIN (número de 

identificação pessoal) segurança em relação à clonagem e fraudes. Os SIM CARD possui 

capacidade de memória que varia de cartões de 8 Kbytes a 64 Kbytes, passando por 16 

Kbytes e 32 Kbytes. Permitem acesso a aplicações: Baseado em linguagem Java é possível 

baixar serviços pela Web, ou diretamente nos pontos de venda das operadoras, além da 

possibilidade de produção de aplicações específicas. Os SIM CARDS poderão incrementar o 

comércio eletrônico, já que as transações pela Web terão um recurso a mais para garantir a 

segurança do m-commerce já que este sistema baseia-se em criptografia e chaves públicas, 

que podem ser utilizadas apenas pelo assinante. O Sim Card traz as três funções básicas de 

segurança para o mundo digital, que são: autenticação; não repúdio, para determinada 

operação; e criptografia forte, para garantir sigilo e integridade das informações dos 
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usuários. O Sim Card é um dispositivo que funciona apenas nas redes GSM/GPRS 

(General Packet Radio Services).  

 

 SMC: Sigla para Serviço Móvel Celular, que pode ser definida como o “terminal 

de telefonia móvel de comunicação terrestre, que utiliza sistema de rádio-fusão com 

tecnologia celular e se interconecta com a rede pública de telecomunicações”. Este sistema 

é baseado na cobertura de áreas por células. As estações rádio-base transmitem os sinais a 

aparelhos móveis. As empresas que atuam no SMC usam as Bandas A e B e, segundo a 

legislação em vigor, estas operadoras terão que migrar seus serviços de SMC para SMP, e 

assim acompanhar a evolução tecnológica, já integrado pelas empresas das bandas D e E, 

que começarão a atuar com recursos de 2,5G.  

 

SMP: Sigla para definir serviço móvel pessoal. Este serviço foi lançado pela 

Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel), com o objetivo de beneficiar o 

consumidor e criar maior concorrência entre as operadoras. Suas regras são diferentes das 

vigentes para o atual Serviço Móvel Celular (SMC) prestado pelas operadoras nas bandas A 

e B, já que no SMP não existe controle do governo em relação às tarifas, que são liberadas, 

em relação à cobertura, neste serviço as operadoras tem a obrigação de oferecer o serviço 

apenas nas capitais e nos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas tarifas de longas 

distâncias nacional e internacional, o usuário seleciona a operadora de longa distância. 

 

SMS: Short Message Service, ou serviço de mensagens curtas. Tecnologia que 

habilita telefones celulares a receber mensagens alfanuméricas, de modo similar a um 
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aparelho Pager. O usuário visualiza a mensagem no visor, mas não pode enviar uma 

mensagem de volta. 

 

TDMA: Significa Time Division Múltiplo Access, ou acesso múltiplo por divisão de 

tempo padrão digital de telefonia celular baseado em TDM. Um canal TDMA é usado por 

três assinantes. A tecnologia TDMA é usada em comunicação de telefones celulares 

digitais para dividir cada canal celular em três slots, para aumentar a quantidade de dados 

transmitidos, o sinal é digitalizado e comprimido de 64Kbps para 8 Kbps, sendo todos 

transmitidos por um só canal. Um dos padrões de comunicação de voz via ondas de rádio, 

usado por operadoras nos serviços de telefonia celular digital, consiste na divisão de cada 

canal celular em três períodos de tempo para aumentar a quantidade de dados que pode ser 

transmitida.  

 

             WAP gateway: Dispositivo que fica entre a rede wireless e a Internet, cuja função 

é converter os protocolos padrão Web, como HTTP e TCP, a seus equivalentes WAP. 

 

WAP: Sigla para Wireless Application Protocol, ou protocolo de aplicações sem 

fio. O WAP consiste na transformação, adaptação e criação de conteúdo da internet para 

visualização na tela de um celular. Os serviços oferecidos incluem notícias, transações 

bancárias e operações de reserva de vôos. 

 

W-CDMA: Sigla de Wideband Code Multiple Access. É um sistema CDMA de 

banda larga usado no Japão pela NTTDoCoMo em sua rede 3G. O W-CDMA transporta 
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conteúdo de multimídia a até 2 Mbps. Esquema de transmissão que utiliza bandas de 

freqüência mais amplas para obter taxas de dados mais altas. (DICIONÁRIO DE 

TELECOMUNICAÇÕES) 

 

6 Análise do Mercado 

Neste item, este estudo estará analisando o Mercado de telefonia móvel celular pela 

perspectiva dos consumidores corporativos, julgando que a tecnologia utilizada pela 

operadora de telefonia celular tem impacto em sua permanência como cliente, já que a 

oferta de outra tecnologia com diferentes opções de serviços, recurso tecnológicos, e custos 

de tarifação, são fatores relevantes em sua opção de permanecer como cliente de sua 

operadora atual ou de mudar para uma nova operadora, já que as operadoras estão 

migrando para novas tecnologias, ou novos concorrentes estão surgindo com novas opções 

tecnológicas, que não existiam no momento em que o serviço foi contratado pelos clientes. 

As operadoras da banda D e E, que optaram pela tecnologia GSM estão ofertando seus 

serviços a cerca de 1 ano. 

As fusões e aquisições, que ocorreram recentemente, estão criando empresas com 

valores, estratégias mercadológicas, tecnologias, serviços entre outros fatores, diferentes 

dos contratados pelos clientes corporativos no momento da decisão. Estes fatores podem 

ser relevantes para o contratante do serviço em permanecer ou não como cliente de 

determinada operadora. 

Desta forma a escolha tecnológica das operadoras de telefonia celular poderá ser 

decisiva para o futuro do negócio. A compra da Tele Centro Oeste Celular pela Brasilcel, 

anunciada no início do ano, pode ser um indicativo da consolidação do mercado de 
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telefonia móvel brasileiro. As próximas fusões e aquisições esperadas pelo mercado de 

telefonia sugerem uma disputa tecnológica que terá implicações importantes para o futuro 

das operadoras celulares de todo o mundo. A opção entre uma rede CDMA e uma rede 

GSM pode ser determinante para permanência dos clientes e para o futuro do negócio 

dessas empresas. "Muitas operadoras farão neste ano escolhas que indicam o caminho 

tecnológico que cada uma irá percorrer daqui para frente", diz Luiz Minoru, analista da 

área de telefonia móvel do Yankee Group. No cenário atual a CDMA possui uma tendência 

maior de consolidação.  

Estas tecnologias de transmissão de voz e dados são essencialmente diferentes, que 

exigem infra-estruturas e aparelhos celulares distintos. A evolução destas redes possibilitará 

a oferta de serviços como, troca de mensagens, acesso à internet pelo celular, a redes 

corporativas, rastreamento de frotas, automação de força de vendas, automação de forças de 

campo, serviços de telemetria entre outros. No Brasil, a maior parte da infra-estrutura ainda 

não está preparada para a transmissão de dados. "O mercado de voz continuará como 

principal gerador de receitas nos próximos dois anos", afirma Rafael Biderman, analista do 

Unibanco. As empresas preparam suas estratégias contemplando novos investimentos em 

infra-estrutura. Segundo um estudo da área de telefonia móvel do Unibanco, as operadoras 

investirão quase 4 bilhões de reais na modernização de suas redes em 2003. (Valor 

Econômico) pesquisado e não encontrado 

A maior parte do investimento, aproximadamente 3 bilhões de reais, será feita pelas 

operadoras que usam a tecnologia TDMA (como BCP e ATL, entre outras). Para estas 

operadoras, trata-se de uma despesa praticamente obrigatória, já que o TDMA tende a 

desaparecer como opção tecnológica. Não há desenvolvimento de novos produtos de rede 
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nem de aparelhos. Essas operadoras, que detêm mais da metade dos 30 milhões de clientes 

de telefonia celular no país, optaram por trocar seus equipamentos pelos que usam o 

sistema GSM.  

Os investimentos estão em curso e a mudança tecnológica foi iniciada pela Telecom 

Américas, comandada pela Telmex, grupo que controla 90% da telefonia no México e que 

faturou mais de 10 bilhões de dólares em 2002. Além dos atuais 6 milhões de usuários, a 

Telecom Américas investiu, no final do ano passado, na compra de licenças para operar em 

mais quatro Estados. Ao todo, o grupo Telecom Américas investirá cerca de 800 milhões de 

dólares para criar uma empresa baseada em GSM. (Valor Econômico) não encontrado 

A tecnologia mais usada no mundo -- 70% do total de 1 bilhão de telefones 

celulares são GSM -- está passando por crises em outras partes do mundo. Embora tenha 

boa funcionalidade para transmissão de voz, sua capacidade de transmissão de dados, ainda 

não atingiu um ponto considerado ideal pelos usuários. Em todo o mundo, havia a 

expectativa de que essa deficiência fosse superada pelas novas redes de terceira geração, ou 

3G. Mas, com o estouro da bolha das telecomunicações e o endividamento das empresas, 

esta geração de telefonia ganhou contornos incertos em relação ao seu futuro, sendo assim, 

as operadoras estarão ofertando serviços de dados com a infra-estrutura existente. 

Observando o mercado com esta perspectiva, a tecnologia CDMA ganha mais 

importância que a tecnologia GSM, já que é possível oferecer serviços de transmissão de 

dados com qualidade superior, a americana Qualcomm, dona do padrão concorrente, criou 

um sistema chamado CDMA-1x, capaz de transmitir dados em alta velocidade e oferecer 

um acesso de qualidade à internet. (Valor Econômico) pesquisado e não encontrado 
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No Brasil, as duas tecnologias estão com as forças equilibradas. Do lado do GSM, 

além da Telecom Américas, estão a Oi, da Telemar, e a TIM, da Telecom Itália, empresas 

que iniciaram suas operações em 2002. Do lado do CDMA está a Brasilcel, joint-venture 

ibérica que conta com 17 milhões de usuários e com uma receita estimada em 9 bilhões de 

reais. A transmissão de dados não possui participações expressivas de mercado, mas pode 

começar a ter uma participação maior. Na Brasilcel sua receita de dados, gerada pelo 

serviço de transmissão de mensagens curtas, foi triplicada em 2002. Segundo Luiz Avelar, 

vice-presidente de tecnologia e engenharia da companhia, algumas operadoras do grupo, 

como a Telesp Celular e a Global Telecom, já conseguiram que dados rendessem 3% do 

total dos faturamentos -- enquanto a média do mercado fica em 1,5%. A meta em 2003 é 

dobrar essa participação. (Jornal Telecom, 2004) pesquisado e não encontrado 

A Brasilcel começou a se modernizar em 2002, contando atualmente com 200 000 

aparelhos habilitados para a tecnologia, mas apenas 10 000 o utilizam. Este resultado não é 

considerado expressivo pela operadora. Mesmo com resultados abaixo do esperado, a 

operadora permanece com expectativas de resultado maiores. No próximo ano a operadora 

pretende lançar uma versão mais rápida que o CDMA-1x, adotada hoje na Coréia do Sul. 

(Jornal Telecom, 2004) pesquisado e não encontrado 

A Telecom Américas justifica a escolha do GSM pela demanda, segundo estimativa 

das operadoras, os consumidores possuem interesses e necessidades por voz, não estando 

interessados em transmissão de dados, que ainda não se mostrou importante em nenhum 

país do mundo. Sendo assim, não será necessário ter uma rede de tão alta capacidade. As 

operadoras que optaram pelo padrão tecnológico GSM acreditam que, caso exista uma 

necessidade de transmissão de dados pelo celular, a rede GSM permitirá o atendimento 
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desta demanda pela tecnologia 3G. "O GSM é a tecnologia mais usada no mundo. A rede 

está testada e os aparelhos são baratos", afirma Carlos Henrique Moreira, presidente da 

Telecom Américas. "Por causa dessa escala eu tenho a garantia de que a evolução da 

tecnologia está garantida". (Jornal Telecom, 2004). Pesquisado e não encontrado 

A operadora de telefonia do grupo Telemar, Oi iniciou a preparação de sua rede 

para competir em velocidade com a Brasilcel. Segundo o presidente da empresa, Luis 

Eduardo Falco, em declaração a revista Exame, a Oi está instalando equipamentos de alta 

velocidade no Rio de Janeiro conhecida como EDGE, a rede GSM com alta performance 

em transmissão de dados, nova nos Estados Unidos e na Europa, onde aparelhos e 

equipamentos começam a ser produzidos em escala comercial.  

A vantagem da Brasilcel e do CDMA é a possibilidade de vender serviços de valor 

agregado -- sem necessidade de comprar licenças de terceira geração e sem ter de investir 

numa rede 3G – além do benefício de não depender de uma nova tecnologia que ainda não 

foi aprovada pelo mercado. (fonte: Revista Exame). Pesquisado e não encontrado 

 

7 Operadoras com presença no Estado do Rio de Janeiro 

Este estudo analisará as opções de escolha que os consumidores corporativos 

encontram no estado do Rio de Janeiro. Esta análise é importante para a compreensão das 

opções de escolha que as organizações possuem em relação ao serviço móvel celular, já que 

no momento da aquisição, sua escolha poderia estar reduzida as empresas em operação, as 

tecnologias existentes, aos serviços disponíveis, as tarifas praticadas e as condições 

comerciais vigentes.  
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Considerando que o mercado de telecomunicações móveis possui uma dinâmica 

balizada pela competição e pela tecnologia, os produtos, serviços, planos e condições 

comerciais estão sendo alterados de forma significativa, podendo alterar a percepção dos 

usuários em relação ao valor recebido. 

As seguintes operadoras possuem presença no Estado do Rio de Janeiro com ofertas 

específicas para o mercado corporativo: 

Vivo 

Claro 

Oi 

Tim 

Vésper 

Nextel 

O presente estudo analisará a oferta de cada uma destas operadoras para o mercado 

corporativo: 

     Vivo 

A operadora de telefonia celular Brasilcel que possui o nome comercial VIVO é 

formada por uma Joint Venture de sete operadoras: Telesp Celular, Telefônica Celular, 

Global Telecom, Telebahia Celular, Telergipe Celular, TCO e NBT, lideradas pelos grupos 

Portugal Telecom e Telefónica Móviles. Esta associação formou a maior operadora de 

telefonia móvel da América do Sul. (fonte: Empresa) 

A Vivo possui atualmente 17 milhões de clientes, correspondendo a 10% da 

população brasileira e 48 % do mercado de telefonia móvel celular brasileiro. Sua área de 

atuação abrange os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, 
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Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá e Maranhão, além do Distrito 

Federal, correspondendo a 86 % do território nacional. Juntas estas empresas tiveram um 

faturamento de R$ 09 bilhões no ano passado e, nos últimos cinco anos, investiram cerca de 

R$ 15 bilhões com telefonia celular e investiram 65 bilhões de reais, se forem incluídos 

somados os negócios de telefonia fixa e móvel. Esta holdin emprega 7.000 funcionários 

diretos e 50.000 entre diretos e indiretos (fonte: Empresa). 

Para lançar a marca Vivo foram investidos 40 milhões de reais, sendo metade deste 

valor direcionado para publicidade. A pesquisa de mercado foi entregue a Wolff Olins, 

considerada uma das principais consultorias de marca do mundo, com sede em Londres. A 

agência começou a trabalhar em um nome para a nova empresa e no início de junho de 

2001 começou a registrar os possíveis nomes no Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI). Uma das premissas era que nenhum deles remetesse diretamente a 

telecomunicações. A escolha do nome foi amparada em uma estratégia de marca, que 

seguisse uma linha mais emotiva, buscou características que não tivessem similitudes com 

o conceito tecnológico. Esta tendência mais emotiva é predominante no mercado, ganhando 

contornos nítidos com o lançamento da inglesa Orange, em 1994. Esta marca foi 

desenvolvida pela Wolff Olins assim como Oi, concorrente da Vivo. (Revista Exame, 

2003). Pesquisado e não encontrado 

Na semana seguinte à do lançamento da marca, segundo informado pela empresa na 

revista Exame, uma pesquisa feita com 200 pessoas no Rio e em São Paulo mostrou que um 

dia após o lançamento, mais de 40% dos entrevistados sabiam que a Vivo era a nova 

operadora de celular. Este resultado pode ser creditado ao esforço de Marketing que inclui 
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shows com artistas consagrados em todo o país, chamadas ao Vivo em rede nacional, e 

forte presença em todos os canais de comunicação e a agência de publicidade responsável 

pelo lançamento da empresa foi a África. 

 

Tecnologia 

A tecnologia que a Vivo utiliza mantém correspondência com a tecnologia utilizada 

por suas principais controladoras: Telefônica Móviles e Portugal Telecom. Assim a holdin 

destas empresas reafirma sua opção tecnológica pelo CDMA. Este sistema foi aprovado em 

1999, pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) como padrão para a terceira 

geração em todo o mundo. Desta forma a Vivo terá que mudar toda a rede e os dispositivos 

móveis das operadoras TCO, NBT, e a CRT, já que estas operadoras utilizam a tecnologia 

TDMA que não é compatível com a CDMA. 

A Vivo oferece o sistema CDMA 1XRTT, que permite a transmissão de dados com 

velocidade de até 144 kbps por segundo. Este sistema está em operação nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Vitória. A Vivo informa em seu site que pretende 

disponibilizar este serviço, até o final de 2003, em Salvador, Porto Alegre, Brasília, Goiânia 

e Niterói. (fonte: Empresa) 
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Planos Corporativos: 

Estes são os planos corporativos ofertados pela Vivo para o mercado corporativo, de 

acordo com o número de linhas contratadas, o valor da assinatura tende a baixar, e o 

desconto com ligações, aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Clássico 

                 HORÁRIO NORMAL              HORÁRIO REDUZIDO 

VC1F –  (móvel fixo)                       R$ 0,39                                     R$ 0,27  

VC1M -  (móvel móvel)                   R$ 0,39                                    R$ 0,27 

VC1MP – (móvel próprio)               R$ 0,27                                    R$ 0,17 

Master  80 / 160. 

Desconto em função da fatura global da Empresa 

para chamadas originadas nas áreas 021 e/ou 024, 

exceto chamadas internacionais 

(DDI): 

 

R$ % DESCONTO GLOBAL 

0,01 0.5%  

750,00 1.0%  

1.500,00 1.5%  

2.145,00 2.0%  

4.900,00 3.0%  

7.770,00 4.0%  

9.525,00 5.0%  

12.615,00 6.0% Progr. Até 

19% 

 

Valor de 

Assinatura 

 

No. de linhas R$ p/ 

linha 

3 a 5 R$ 

30,51 

6 a 25 R$ 

27,73  

26 a 50 R$ 

24,95  

51 a 150 R$ 

23,11  

151 a 300 R$ 

21,26  

Mais de 300 R$ 

19,41  
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-  

- Esses planos dão uma autonomia de 

minutos sem cobrança de assinatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tarifação excedente 

 

 

 

 

     

FRANQUIAS 

MASTE

R 80 

 

Qtde 

Linhas 

Val. 

Franquia 

Val. 

Min. Dentro 

Franquia 

1 a 5 44,00 0,55 

   

6 a 10 43,64 0,54 

   

11 a 15 38,65 0,48 

   

16 a 25 34,28 0,42 

   

26 a 50 33,65 0,42 

   

51 a 

100 

31,49 0,39 

   

101 a 

200 

31,05 0,38 

   

Mais de 

200 

30,52 0,38 

   

 

 

    

FRANQUIAS 

MAST

ER  160 

 

Qtde 

Linhas 

Val. 

Franquia 

Val. 

Min. Dentro 

Franquia 

1 a 5 62,62 0,39 

   

6 a 10 61,82 0,38 

   

11 a 15 57,24 0,35 
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PLANOS 
 

                 MASTER 80 

 

              MASTER 160 

Horário Normal 

Reduz

ido 

Norm

al 

Reduz

ido 

VC1F 0,36 0,26 0,36 0,25 

VC1M 0,45 0,31 0,44 0,30 

VC1MP 0,26 0,17 0,25 0,16 

VC1O 0,45 0,31 0,44 0,30 

VC1 0,45 0,31 0,44 0,30 

VC1T 0,45 0,31 0,44 0,30 

VCW (e-mocion) 0,38 
- 

0,38 
- 

*555 (Cx. Postal) 0,38 
- 

0,38 
- 

 

Aparelhos 

Os aparelhos normalmente possuem descontos para sua aquisição, 

dependendo do modelo e das condições comerciais vigentes, podendo ser 

divididos em 06 vezes na conta telefônica.       

Gestão 

Gerenciamento das linhas pela internet, permite controle de consumo, 

horário e lista autorizada, além de discagem abreviada e lista não autorizada.  

  

Controle de Horário 

Permite liberar a originação de chamadas de cada linha somente em determinados 

intervalos do dia. Com isso impossibilita que o funcionário utilize a linha da empresa após 

o expediente para efetuar ligações particulares sem controle da empresa. 
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Controle de Consumo 

Limita o valor máximo do consumo mensal de cada linha da empresa. Caso seja 

necessário crédito para ligações poderão ser inseridos on-line. 

 

Listas Autorizadas ou Não autorizadas 

Permite informar ao sistema para quais números uma determinada linha pode ou 

não ligar. 

 

Consulta de Chamadas 

Permite um controle detalhado dos gastos de cada linha da empresa, mesmo antes 

do fim do ciclo de faturamento. Poderão ser retirados relatórios de tarifação das linhas a 

qualquer momento. (fonte: Empresa) 

 

 Tarifa Zero 

O Plano Empresa Tarifa Zero proporciona: 

 

• Isenção da tarifa de habilitação. 

• As linhas agrupadas no referido Plano poderão realizar chamadas com valor 

diferenciado destinadas a outras linhas, fora do grupo.  

• Será cobrada uma franquia mensal no valor de R$ 53,66 (cinqüenta e três reais e 

sessenta e seis centavos) por linha, permitindo a realização de ligações ilimitadas para 
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as linhas da Telerj Celular, associadas ao mesmo CNPJ, dentro do estado do Rio de. O 

cliente terá a sua disposição, os seguintes serviços adicionais: 

 

Identificador de Chamadas, Caixa Postal, Chamada em Espera, Siga-me e 

Serviço de Bloqueio, E-mocion, Movistar Dados, Roaming Nacional e Internacional. 

Tarifas excedentes 

 

PLANOS 

                         TARIFA ZERO 

Franquia 53,66 

VC1F 0,42 

VC1M 0,48 

VC1MP 0,26 

VCW (e-mocion)  0,38 

*365 1,06 

*555 (Cx. Postal) - 

*888 (Programa Top) 0,20 

*3000 (Torpedo)  0,81 

Torpedo Mobile Mobile  0,27 

Torpedo Chat  0,22 

Torpedo DDD  0,43 

Torpedo ATL  0,32 

Torpedo Roaming  0,43 

   Valores com impostos 

 

Dados 

A Vivo possui portifólio de soluções para: 

• Rastreamento 
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• Telemetria 

• Automação de Forças de Vendas 

• Short Message Service 

• Todas estas tecnologias contam com os serviços de 2,5 G – 1XRTT 

 

Área de Cobertura 

A cobertura da VIVO, compreende a todo Território Nacional, onde haja 

sinal celular. Quanto ao Estado do Rio de Janeiro, nossa cobertura é em toda a 

área central de todos os municípios. 

"Por oportuno, informamos que desde 06.07.2003, em razão do disposto no 

parágrafo 3º do artigo 31 do Regulamento do Serviço Móvel Pessoal (Resolução 

Anatel 316 de 27.09.02), as chamadas de longa distância, nacional ou internacional, 

originadas ou terminadas em nossa rede, a cobrar ou não, estarão sujeitas às normas 

e tarifas ou preços do Serviço Telefônico Fixo Comutado, não sendo mais de nossa 

Responsabilidade a fixação dessas tarifas ou preços”. 

* Informações divulgadas pela operadora 

  

OI 

A operadora de Telefonia Celular Oi, pertencente a holding TNL/ PCS controlador 

da Telemar, iniciou suas operações no dia 26 de junho de 2002 na área de concessão 

licitada pelo órgão regulador, compreendendo 16 estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Pará, 
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Maranhão, Piauí, Amazonas, Espírito Santo Amapá e Roraima. Optando pela tecnologia 

GSM. (fonte Empresa) 

Nos estados em que não possui cobertura própria, os usuários dos serviços desta 

operadora necessitam fazer roaming com outras operadoras de telefonia celular, que 

tenham o mesmo padrão tecnológico e acordos deste serviço, inclusive operadoras 

internacionais, sendo assim, um assinante da operadora Oi pode receber e efetuar ligações 

em outros países, desde que os  mesmos tenham acordos de roaming e compartilhem do 

mesmo padrão tecnológico. 

Foram investidos em infra-estrutura aproximadamente R$ 2,7 bilhões com a 

previsão de 2,7 mil bases de transmissão (Bts) até o final de 2004. 

A operadora Oi foi a pioneira no país no uso da tecnologia GSM, e na utilização de 

um novo conceito para a venda de telefonia celular, testada e aprovada com sucesso na 

Inglaterra com a operadora Orange. Este conceito inclui oferecer serviços novos, preços 

atraentes, aparelhos amigáveis e relacionamentos descomplicados com o consumidor, 

aproximando-o da empresa. O nome OI escolhido pela empresa é um nome que traduz a 

simplicidade que a empresa deseja para seu posicionamento. A Telemar, controladora da 

empresa, optou por um nome de fácil absorção pelo público, acreditando que telefonia 

móvel é um negócio de hábitos de consumo pessoal. A estratégia da empresa era possuir 

um nome que não remetesse ao conceito de telefonia, esta é a razão atribuída a criação de 

um novo nome, e a não utilização do nome Telemar, já conhecido pelo público e remetido 

ao conceito de telefonia. (Jornal Telecom) pesquisado e não encontrado 

A empresa tinha em agosto de 2003 2,6 milhões de usuários com uma participação 

de 14% do mercado brasileiro, segundo informações publicadas no jornal o Globo, Luiz 
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Eduardo Falco, presidente da Oi, informou que a meta da empresa é conseguir 800 mil 

novos assinantes até o final deste ano. No primeiro semestre de 2003 a Telemar adquiriu a 

Oi por um valor simbólico de 1 real. Assim o controle (99,9%) da celular passou para a 

operadora Telemar, bem como a dívida de 4,7 bilhões de reais. Cada usuário da Oi custou 

323 dólares. (Jornal O Globo) 

 

 

Tecnologia: 

O mercado de telefonia móvel apresenta a tecnologia GSM como novidade 

introduzida pela operadora Oi e adotada pela operadora TIM que iniciou suas operações 

posteriormente em razão de problema jurídicos com o órgão controlador. O GSM será 

usado inicialmente pelas operadoras das bandas D e E. O sistema, segundo as empresas, 

possui Internet e aparelhos com mais recursos tecnológicos, sendo considerado um novo 

ciclo no setor de telefonia celular. (Telecom News) 

As operadoras de telecomunicações calculam que esta tecnologia e os serviços 

agregados poderão aumentar suas receitas, embora este mercado seja considerado incerto 

pelos analistas, já que a experiência em outros países apresenta dados que podem ser 

considerados desanimadores.  (Telecom News) 

O GSM possui proeminência, contando com a preferência de 70% dos usuários no 

mundo, por isso os fabricantes de equipamentos e as operadoras podem se valer da 

economia de escala, reduzindo o custo dos aparelhos e do custo de implantação das redes.  
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O crescimento do conceito GSM no Brasil e no mundo fez com que os fabricantes 

de aparelhos e infra-estrutura se preparassem para atender à demanda. A Siemens investiu 

R$ 90 milhões em uma linha de produção de GSM em Manaus e a produção inicial será de 

1 milhão de aparelhos por ano, mas a capacidade poderá chegar a 10 milhões de celulares. 

A Ericsson começou a produzir equipamentos para GSM em outubro de 2002, manteve-se 

cautelosa em novos investimentos, já que previa 5 milhões de usuários de GSM  no fim de 

2002 e o número de usuários ficou próximo a metade deste número. A Motorola está 

preparada para produzir equipamentos com a tecnologia GSM em sua fábrica de Jaguariúna 

(SP), a linha de produção poderá colocar no mercado três modelos de aparelhos, variando 

os preços de R$ 399 (modelo T190) até R$ 1.199 (modelo V.66).  (Telecom News) 

Um dos atrativos tecnológicos que a rede GSM permite e que os fabricantes estão 

considerando em seus novos modelos, é a utilização da internet na tecnologia GPRS, que 

permite ao usuário ficar conectado e pagar por volume de dados trafegados, ao invés do 

tempo na tecnologia anterior.  Outro diferencial é que, no GSM, o usuário tem um chip 

pessoal, acoplado ao aparelho, que concentra informações, como o tempo de utilização dos 

serviços. Em função desta facilidade na transferência de dados de um equipamento para 

outro, os celulares, acreditam os fabricantes, poderão ser convertidos em acessórios de 

moda. Sendo assim, um modelo grande, de tela colorida, pode servir para o dia-a-dia. Um 

celular menor seria ideal para outros usos.  (Valor Econômico). 

A tecnologia GSM possui, segundo informações da operadora Oi, 70% do mercado 

mundial de celulares digitais. As operadoras consideram o GSM um padrão tecnológico 

versátil, já que o mesmo oferece serviços sofisticados aos grandes usuários, e ao mesmo 
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tempo possibilita o acesso das classes de baixa renda às comunicações com a possibilidade 

de oferecer serviços como pré-pagos, SMS e conferencias. (Valor Econômico). 

No momento atual das comunicações móveis, o consumidor utiliza o celular apenas 

como meio de transmissão de voz, sub-utilizando os recursos de transmissão de dados; que 

permite alta mobilidade, com introdução do recurso GPRS (General Packet Radio Service); 

SMS (Short Message Service); e do MMS (Multimedia Messaging Service), o celular ganha 

outra dimensão como ferramenta de transmissão de dados, de acesso à internet e de envio e 

recebimento de mensagens multimídia, possibilitando seu uso para outras funções no 

segmento corporativo. Para o presidente da Telecom Américas, as aplicações de dados 

encontram nichos específicos: "SMS e MMS são soluções disponíveis para segmentos que 

necessitam de maior produtividade, como o corporativo”. (Jornal Telecom) 

A tecnologia celular está se incorporando cada vez mais a rotina das organizações, 

tornando-se uma das principais ferramentas de comunicação corporativa. Os assinantes da 

operadora Oi podem usar o celular como se fosse um terminal de banda larga. O aparelho 

estará conectado a Internet em tempo integral, nos locais que disponha do serviço de GPRS 

e segundo informação da operadora, sua rede é a maior rede GSM-GPRS do mundo, pois 

abrange cinco capitais: Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. De acordo com a 

Associação GSM, levantamento realizado em fevereiro deste ano mostra que cerca de 135 

operadoras em 63 países utilizam o GPRS.  (Fonte Empresa) 

Tarifas Corporativas: 

 Oi Empresa 1 Oi Empresa 2 Oi Empresa 3 

Assinatura Mensal R$ 49,90 R$ 59,90 R$ 34,90 



  52 

 

 

Oi para Oi de sua Empresa R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,15 

Oi para outros Oi R$ 0,15 R$ 0,10 R$ 0,15 

Oi para telefones fixos R$ 0,25 R$ 0,15 R$ 0,15 

Oi para outros celulares R$ 0,35 R$ 0,25 R$ 0,25 

• Tarifas com impostos já inclusos 

•  Válidas para ligações locais de voz (VC1) 

 

Aparelhos 

A aquisição de aparelhos pode ser realizada em 10 vezes sem juros na conta dos usuários.  

Tabela Única de Preços de Aparelhos 

Nokia 3310 R$ 1,00 

Siemens A50 R$ 1,00 

Nokia 2100 R$ 20,00 

Siemens M50 R$ 50,00 

Siemens C55 R$ 150,00 

Sony Ericsson T68i R$ 390,00 
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Serviços Avançados: 

Oi Empresa Controle 

Sistema que permite a empresa pré-definir seus gastos com telefonia móvel celular, 

já que permite a escolha de uma franquia mensal para seu uso, concedendo a possibilidade, 

do usuário inserir créditos pré-pagos com as mesmas tarifas da empresa, e continuar 

utilizando o serviço sem ônus para a corporação.   

 

Assinatura Oi 

Empresa 1 

Franquia paga pela Empresa 

(para uso do funcionário) 

Taxa de Serviço 

Oi Empresa Controle 

Valor Total da 

Empresa/Mês 

R$ 49,90 
R$ 0,00 

R$ 14,90 R$ 64,80 

R$ 49,90 R$ 20,00 R$ 9,90 R$ 79,80 

R$ 49,90 R$ 50,00 R$ 4,90 R$ 104,80 

R$ 49,90 R$ 75,00 ZERO R$ 124,90 

R$ 49,90 R$ 100,00 ZERO R$ 149,90 

R$ 49,90 R$ 150,00 ZERO R$ 199,90 

Tarifas brutas, com impostos já inclusos, iguais em todos 16 Estados da Área da Oi. 

 

Oi Empresa+ 

Serviço que integra e converge os telefones Oi com os ramais fixos VoiceNet da 

empresa, com ligações locais de voz (VC1) entre os números cadastrados a custo zero. 
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Assinaturas e Tarifas Oi Empresa 1+ Oi Empresa 2+ 

Assinatura Mensal dos Oi Empresa R$ 49,90 R$ 59,90 

alor Adicional do R$ 29,90 R$ 22,90 

Assinatura total / mês R$ 79,80 R$ 82,80 

Oi para Oi de sua Empresa R$ 0,00 R$ 0,00 

Oi para Fixos de sua Empresa* R$ 0,00 R$ 0,00 

Oi para outros Oi R$ 0,15 R$ 0,10 

Oi para telefones fixos R$ 0,25 R$ 0,15 

Oi para outros celulares R$ 0,35 R$ 0,25 

Tarifas brutas, com impostos já inclusos. 

Oi Conta Empresa 

Conta em meio eletrônico pela Internet, possibilitando extrair informações pré-

definidas, como o perfil de tráfego da Empresa, e informações customizadas. 

 

 FONTE: EMPRESA (SITE) 

 

     Claro 

 A Claro é a operadora de telefonia celular controlada pela holding Telecom 

Américas, que tem como acionista a mexicana América Móvil. A Telecom Américas é 

formada por cinco operadoras de telefonia: a Americel que atua no interior de São Paulo; a 

Americel na região Centro-Oeste, a BCP Nordeste que está presente nos estados de 

Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, a ATL nos estados do 
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Rio de Janeiro e Espírito Santo e a Claro Digital com presença no Rio Grande do Sul. 

Recentemente a Telecom Américas incorporou mais uma operadora, a BCP que opera na 

banda B de São Paulo. O objetivo da holding é mudar de forma gradativa as marcas destas 

operadoras com presença regional, para a Claro que terá uma abrangência nacional, esta 

mudança esta prevista para se iniciar em outubro de 2003. 

A estratégia para mudança de nome teve início em setembro de 2002, e a escolha do 

nome foi feita após uma série de pesquisas junto ao mercado que avaliaram nomes - 

inclusive os cinco que já compunham a Telecom Américas - que melhor correspondessem 

ao novo posicionamento da empresa. O nome Claro, que vem da operadora gaúcha Claro 

Digital, foi o que teve melhor desempenho.  (Jornal Telecom). 

O objetivo da Telecom Américas com a nova marca, tem duas missões: captar 

novos clientes nos mercados onde a empresa não possuía atuação e satisfazer a atual base 

de usuários. Somadas as cinco operações da empresa, a Claro conta hoje com 6,7 milhões 

de clientes e ocupa a vice-liderança do mercado brasileiro de telefonia celular. De acordo 

com números da empresa, possui cerca de 18% de participação no mercado e quer chegar a 

um terço em dois anos. (Telecom News) 

A estratégia de crescimento da Claro apóia-se em três fatores: demanda, produto e 

capital investidor. Pelas projeções da Claro, o Brasil tem potencial de crescimento no 

segmento de celulares porque a penetração ainda é baixa (em torno de 23%, enquanto a 

Europa possui índices de penetração na ordem de 80% e os Estados Unidos de 50%). 

Segundo o presidente da empresa em entrevista para a revista Telecom News, "A demanda, 

apesar das barreiras econômicas do país, como a má distribuição de renda, é farta". Para 

ganhar num mercado restrito pelo poder econômico dos consumidores, a Claro - numa 
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estratégia que vem de sua controladora mexicana - investe prioritariamente em um produto: 

o telefone pré-pago. "O pré-pago é um ótimo negócio, desde que se saiba administrá-lo, o 

crescimento da planta brasileira atual se dá quase que exclusivamente pelo pré-pago". 

Pelas informações da empresa, 80% de sua base atual de usuários são de pré-pago. No 

México, a América Movil opera com 92% de clientes neste modelo de negócio. O terceiro 

fator no qual a Claro aposta para crescer no Brasil é o poder financeiro e a experiência de 

mercado de seu controlador, a América Movil. Com 37 milhões de clientes, suas operações 

estão concentradas na América Latina (México, Guatemala, Nicarágua, Equador, 

Colômbia, Argentina e Brasil, que é o responsável por 16% da receita global da 

companhia). A América Movil, portanto, cresceu em mercados instáveis economicamente 

como o Brasil e vendendo telefones pré-pagos. (Telecom News) 

Segundo informações da companhia, a América Movil tem valor de mercado de 14 

bilhões de dólares, uma receita anual de 7 bilhões de dólares sendo uma das poucas 

empresas do setor que não possui dívida no curto prazo. A dívida líquida da empresa é de 

2,9 bilhões de dólares e sua maior parte, de acordo com o diretor financeiro Alfonso 

Gallardo, está estruturada em bônus de sete anos no mercado de capitais mexicano. (Valor 

Econômico) 

A estabilidade financeira da América Movil promove o investimento da expansão da 

empresa no Brasil. A empresa investiu no país 5 bilhões de dólares, sendo 4 bilhões 

destinados ao pagamento das licenças de serviços compradas do governo. Em 2003 e 2004, 

a Claro irá investir 500 milhões de dólares na modernização de sua atual rede e na 

implantação das redes das novas operações. (Valor Econômico) 
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A operadora Claro optou pela tecnologia GSM em sua operação. Hoje a operadora 

utiliza a tecnologia TDMA, sendo assim, se fará necessária a modificação na infra-estrutura 

de rede, e segundo a empresa, a nova rede GSM será inaugurada em sua versão mais 

moderna, que permite a transmissão de dados pelo sistema GPRS. (Fonte: Empresa) 

 

Tarifas: 

A proposta para o mercado corporativo é baseada na BBoollssaa  ddee  MMiinnuuttooss, com a 

chamada VC3F inclusa na franquia, e em planos de franquia. (Fonte: Empresa) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vésper 

 

A operadora de telefonia Vésper adquiriu as licenças para operar seus serviços de 

telecomunicação em Abril de 2000, formada pelas empresas Bell Canadá International, 

VeloCom e Qualcomm. Em novembro de 2001 foi concluída uma nova reestruturação que 

viabilizou a injeção de recursos na Vésper , oriundos de um novo aporte de capital 

 
ATL 100 ATL 300 ATL 500 

5 9 52,00 115,60 176,00 
10 19 48,20 115,60 176,00 
20 49 43,40 106,00 154,50 
50 38,60 106,00 154,50 

MIN R$ 
500 175,00 

1.000 300,00 

EQUIPE EMPRESARIAL 

Adicional para até 5 linhas 
Adicional para até 10 linhas 
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realizado pela Qualcomm e pela VeloCom, bem como uma reestruturação da dívida da 

companhia. A partir de então, a Qualcomm passou a ser a maior acionista da Vésper. 

A marca Vésper foi concebida para traduzir visualmente o posicionamento e a 

filosofia da empresa, que segundo informado pela mesma, busca, a diferenciação de seus 

produtos investindo no relacionamento com seus clientes e ainda segundo informações da 

empresa, sua diferenciação das outras operadoras é conseguida com o investimento em 

pessoal e com a oferta de soluções inovadoras e criativas. Desta forma a Vésper buscou 

traduzir essa filosofia em uma marca, criando um nome, que se destacasse e estivesse fora 

dos padrões tradicionais da indústria de telecomunicações. 

Entre os considerados, Vésper se destacou. Sua origem e significado - é o nome que 

os romanos davam ao planeta Vênus – conquistaram a simpatia de consumidores e 

colaboradores e foram fatores decisivos na sua escolha. Ainda, segundo a operadora, 

Vésper é uma palavra positiva, que possui ótima sonoridade. É a primeira estrela a surgir ao 

fim do dia e a última a desaparecer na manhã. É a estrela que mais tempo permanece 

brilhando. Para muitos povos da Antigüidade, Vésper ligava o Sol à Lua, o dia à noite, era 

um símbolo de simpatia, harmonia e sensibilidade. 

O principal acionista da Vésper, a Qualcomm, teve um prejuízo de 160 milhões de 

dólares de janeiro a março devido às operações da operadora de telefonia e em razão deste 

desempenho e de outros fatores de menor importância, a Qaulcomm contratou o banco de 

investimentos Morgan Stanley para conduzir o processo de venda da Vésper.  

A Qualcomm é fabricante de equipamentos da tecnologia CDMA, deseja e trabalha 

intensamente com uma equipe de lobby, para que a Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) autorizasse a Vésper a operar o serviço de telefonia móvel na freqüência de 1.900 
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MHz, adequada justamente a sua rede, que é CDMA. A Anatel, porém, autoriza as novas 

Ghz, mesmo antes de participar do leilão do SMP. Esta possibilidade de usar a estrutura já 

montada foi o que motivou seus controladores a comprarem a licença para explorar a 

telefonia celular. Para a operadora, a entrada no mercado de telefonia celular seria 

fundamental para garantir a migração de faixa, e basear o pedido de transferência junto a 

Anatel. A operadora usou um artigo do regulamento do setor, que diz que a faixa de 1,9 

Ghz pode ter uso secundário. Este artigo é fonte de discussão e de desentendimento entre a 

operadora e o órgão regulador. O órgão regulador entende que o uso secundário (um espaço 

de 55 Mhz) serve para pequenos serviços, como roaming. A Vésper tem um entendimento 

que o artigo não é especifico e que esta freqüência comporta sua operação celular, sem 

prejuízos de qualidade para sua operação e para as operações de futuras empresas de 3G. 

Em Agosto de 2003, foi anunciada a assinatura de uma Carta de Intenção para a 

possível aquisição da Vésper pela Embratel, representando um importante e positivo 

avanço no processo de venda da companhia. A transferência de 100% do controle acionário 

deverá ocorrer após a assinatura dos contratos definitivos e a aprovação do órgão que 

regulamenta o setor. Esta decisão de venda está alicerçada nos fatos expostos 

anteriormente. 

Embora a Vésper tenha sido concebida para concorrer com as operadoras de 

telefonia fixa, sua estratégia de fato estava voltada para os usuários da telefonia celular, já 

que sua tecnologia permitia aos usuários utilizarem seus aparelhos como se fosse um 

celular, também contribuíram para este re-posicionamento, o investimento realizado pelas 

operadoras de telefonia fixa, em maiores disponibilidades de linhas, menores custos de 

aquisição e menor tempo de instalação. Estes fatores mudaram o mercado que a Vésper 
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previa atuar. Os planos de seu futuro controlador são diferentes das estratégias atuais. O 

interesse da Embratel é o de explorar a telefonia fixa para as corporações, e não o serviço 

celular. (Fonte: Empresa) 

 

Nextel 

A Nextel é uma operadora de serviços integrados de comunicação pertencente a 

Holding NII, que possui suas operações concentradas no Brasil, Argentina, México, Peru e 

Chile. A principal característica dos serviços oferecidos está na combinação da conexão por 

rádio e telefone móvel, sendo assim, a Nextel oferece ao mercado empresarial uma solução 

de comunicação móvel integrada, que permite ao usuário falar com um grupo de usuários 

de forma imediata através de conferencia, inclusive entre cidades e Estados, sem custo de 

interurbano. A telefonia móvel Nextel possui a tecnologia de transmissão de dados por 

pacotes. A empresa conta com 1.300.000 usuários, todos corporativos, já que seu serviço, 

por questões regulamentais, não pode ser oferecido para pessoa física.  

A operadora dispõe de tecnologia que permite o envio de textos ou e-mails de até 

500 caracteres, com opção de respostas pré-programadas, serviços de agenda Online, que 

permite a sincronização da agenda do telefone com uma página na Internet e o acesso de e-

mail com sincronização com o Outlook e Lotus. Quando o usuário estiver em roaming o 

mesmo poderá utilizar seu aparelho e seu número, mesmo no caso de roaming 

internacional, já que a operadora oferece roaming automático para as Américas, Europa, 

Ásia, África e Oceania.  

A Nextel iniciou sua operação no Brasil em 1997 investindo em infra-estrutura até o 

momento R$ 3 bilhões. A empresa possui no país 400 mil clientes corporativos e tem  
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cobertura nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, 

Campinas , São José dos Campos  e Baixada Santista. 

 

Tecnologia 

A Nextel utiliza a tecnologia iDEN, desenvolvida pela Motorola, que proporciona 

alta segurança contra clonagem e transmissão de dados por circuito e por pacote. O serviço 

de Telefone Móvel Digital oferece outros serviços, que também estão disponíveis nas 

outras operadoras. A vantagem competitiva da Nextel está no seu serviço de rádio. Em 

relação ao seu serviço de telefonia celular, a empresa oferece: Transferência de chamadas, 

serviço que permite ao usuário transferir suas chamadas diretamente para um número pré-

programado; correio de voz; bloqueio de chamadas, serviço que permite o sistema bloquear 

ligações; identificador de chamadas, serviço que identifica o número e/ou nome de quem 

está ligando; chamada em espera, que permite ao usuário atender uma nova chamada 

enquanto estiver com outra ativa e conferencia com três pessoas, além dos serviços de 

rediscagem por nome, discagem rápida, contagem de tempo da ligação, armazenamento dos 

últimos números de chamados. 

 

Soluções de dados desenvolvidas pela Nextel com possibilidade de personalização:  

• Localização de veículos: Sistema integrado com GPS para localização exata de 

veículos. 

• Gerenciamento de frota: 
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Sistema integrado com GPS para o gerenciamento de frotas veiculares (como 

transportadoras, frotas de ônibus, etc.) com a instalação de painel de instruções/ 

comunicação escrita nos veículos. 

• Gerenciamento de Campo: 

Solução desenvolvida utilizando o serviço de mensagens da Nextel, possibilitando o 

total controle de ordem de serviços para equipes de campo (serviços de entrega, técnicos de 

campo, serviços de logística, outros). 

• Serviços Financeiros: Sistema que possibilita a integração de PDV´s sem fio para 

transações financeiras. 

• Automação de força de vendas: Desenvolvido em tecnologia Java, o serviço 

permite o total controle de informações de campo (estoque, preços) e execução de ordens e 

pedidos de compra. 

• Telemetria: servidores, controle de alarmes residenciais, outros. 

Soluções voltadas para o gerenciamento de ativos fixos, como vending machines,  

• Coleta de dados: 

Solução que permite a coleta de dados por meio de um leitor de código de barras 

(desenvolvido especialmente para os aparelhos Nextel) acoplado a um aparelho i85s, com 

envio imediato dos dados para uma página na Internet ou disponibilização num servidor do 

cliente. (Fonte: Empresa) 
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8 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente estudo estará fundamentado na compreensão do processo de fidelização 

do consumidor. A fidelização do consumidor não pode ser entendida como um ato, e sim 

como um processo. Para que o consumidor permaneça fiel aos produtos ou serviços de uma 

determinada organização, é fundamental que a mesma construa um processo objetivando 

este fim. O processo de fidelização inicia-se com o comportamento do consumidor, 

definido como “as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de 

produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem estas 

ações”. (Engel, 1995:4). Na busca por produtos ou serviços que satisfaçam uma 

determinada necessidade, os consumidores passam por um processo, o resultado deste 

processo afetará sua decisão de compras futuras, que poderão repetir-se na mesma empresa 

ou não. (Engel, 1995). 

Para que os consumidores permaneçam fiéis aos produtos ou serviços oferecidos 

por uma determinada organização, é preciso que a empresa construa relações com seus 

clientes. Este relacionamento pode ser decisivo para garantir a repetição de compras 

futuras, especialmente em mercados competitivos. “Para entender marketing de 

relacionamento com o consumidor, devemos, primeiramente, examinar o processo 

envolvido em sua atração e manutenção” (Kotler, 1998: 59). Já que em grande medida, a 

satisfação está relacionada com a expectativa do consumidor com a aquisição do produto 

ou serviço. 

A qualidade percebida pelo consumidor é outro fator que influencia na sua 

fidelização, caso o consumidor perceba que pode receber mais valor em uma operadora de 
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telefonia celular concorrente da sua operadora atual, sua decisão de consumo poderá ser 

modificada e não haverá fidelização. 

As empresas de serviços, como as operadoras de telefonia celular, possuem uma 

dinâmica mercadológica distinta das organizações fabricantes de produtos, os serviços 

possuem características distintas, formas de avaliação e percepção próprias, de qualidade 

pelos consumidores. Sendo assim, este estudo estará analisando estas dimensões e as 

implicações destas dimensões para a percepção de qualidade, satisfação e fidelização de 

clientes. 

Para complementar o referencial teórico, serão analisadas as estratégias de 

fidelização de clientes, compreendendo a administração de expectativas, a criação de 

satisfação nos clientes, a forma de resolução de problemas,  o papel dos funcionários nesta 

estratégia e a importância de estratégias pós-marketing para a fidelização de clientes. 

A fundamentação teórica deste estudo será apresentada da seguinte maneira: 

• O comportamento do consumidor; 

• O processo decisório do consumidor; 

• Marketing de serviços; 

• Gestão estratégica da qualidade; 

• Estratégia de fidelização de clientes; 

 

Será descrito a seguir, breve relato dos tópicos que fazem parte da fundamentação 

teórica e como os mesmos podem, auxiliar na repostas propostas: 
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8.1 Comportamento do Consumidor 

Este estudo iniciará sua fundamentação teórica com o comportamento do 

consumidor. Quando no mesmo é instaurada uma instabilidade do estado presente em 

relação a um estado desejado, este desequilíbrio deflagra uma motivação, que pode 

impulsioná-lo a ação de compra (Engel, 1995). Foram formuladas diversas teorias que 

buscam explicar este complexo processo de entendimento e formulação de conceitos na 

mente do consumidor. Este estudo irá concentrar-se na análise destas teorias objetivando 

responder a pergunta formulada e sustentar a hipótese proposta. 

  

8.2 O processo decisório do consumidor 

Neste item o presente estudo analisará o processo de decisão pelo qual o 

consumidor passa no momento em que decide consumir um determinado produto. O 

objetivo desta análise é respaldar a hipótese apresentada no que tange as decisões de 

consumo repetidas, objeto principal da análise, visto que a fidelização a um determinado 

produto ocorre quando o consumidor confrontado com outras opções de escolha continuará 

optando por consumir o mesmo produto (Kotler, 1995).  

 

8.3 Marketing de serviços: 

Os serviços possuem características distintas dos produtos, sendo assim, as 

organizações que comercializam serviços necessitam de uma estratégia distinta das 

organizações que comercializam produtos (Lovelock, 2002). As operadoras de 

comunicação móvel celular devem elaborar suas estratégias considerando as características 

de intangibilidade, variabilidade, perecibilidade e simultaneidade de produção e consumo 
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de seus produtos. Este capítulo pretende analisar estas características e as estratégias 

adequadas para a fidelização de clientes.  

 

8.4 Abordagem estratégica da qualidade: 

Como a fidelização esta relacionada com a satisfação e a satisfação é uma medida 

de julgamento da qualidade, o presente estudo analisará a qualidade como uma ferramenta 

estratégica para geração de vantagem competitiva e aumento da satisfação dos clientes. A 

bibliografia existente permite construir processos para assegurar a entrega dos serviços 

dentro das especificações requeridas, além de proporcionar medidas para monitoramento da 

satisfação.  

 

8.5 Estratégias de fidelização; 

O processo de fidelização de clientes requer uma série de esforços e ações 

coordenadas para ser atingido, seu planejamento e execução torna-se estratégico para as 

organizações que enfrentam um mercado com alto nível de competição, como o mercado de 

telefonia celular que além de competitivo possui alto custo de captação de novos clientes. 

Para a empresa alcançar a fidelização de seus clientes necessita coordenar as ações de 

várias áreas, monitorar a satisfação de seus clientes, além de motivar seus funcionários para 

atender com excelência. 
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8.6 Comportamento do Consumidor: 

Neste ponto serão analisadas as teorias mais consagradas referentes ao estudo do 

comportamento do consumidor, para isto o presente estudo organizou a apresentação da 

seguinte maneira: 

Teoria Behaviorista; 

Teoria Cognitivista; 

Teoria Psicanalista; 

Teoria Humanista 

Este estudo utilizou pesquisas no campo do consumidor, entendendo que estas 

pesquisas elucidarão as razões que fazem com que o indivíduo compre e consuma um 

produto em detrimento de outro (Karsaklian, 2000).  

Segundo Karsaklian, “o ato de compra tem como ponto de partida a motivação, que 

vai conduzir a uma necessidade, a qual, por sua vez despertará um desejo, com base em tal 

desejo surgem as preferências por determinadas formas específicas de atender a motivação 

inicial e estas preferências estarão diretamente relacionadas ao auto-conceito: Os 

consumidores tendem a escolher um produto que corresponda ao conceito que ele tem ou 

que gostaria de ter de si mesmo”. (Karsaklian, 2000:19). 

Em sentindo contrário a motivação surgem os freios, que é a consciência de risco 

que vem implícita ou explicitamente relacionado com o produto (Karsaklian, 2000). 

Em meio ao dilema entre a força da motivação e a força dos freios impõe-se a 

personalidade do indivíduo, a qual desembocará no autoconhecimento. (Karsaklian, 2000). 
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A reunião de todas essas variáveis resultará numa percepção particular dos produtos, 

que por sua vez desencadeará atitudes positivas, ou negativas com relação a eles, o que 

acarretará impacto sobre suas preferências (Karsaklian, 2000). 

Este estudo estará analisando a motivação pela orientação cognitivista, que salienta 

a forma como um indivíduo adquire, processa e utiliza a informação disponível 

(Karsaklian, 2000). 

Esta pesquisa irá dedicar-se a busca da compreensão de como se processa a escolha 

dos produtos e das marcas com base na avaliação das características da oferta.  

Utilizando as orientações dos cognitivistas este estudo analisará os conceitos para 

entender porque o consumidor se comporta de uma determinada maneira quando se 

confronta com diferentes ofertas. 

“A motivação tem que ser entendida como uma forte energia despendida numa 

ação, orientada para um objetivo específico”. (Karsaklian, 2000: 19). 

 

Teoria Behaviorista 

Esta escola estuda os comportamentos sem interesse pelos processos internos do 

indivíduo.   O que está em estudo é o observável e a teoria Behaviorista determina que a 

única forma de comportamento humano é o comportamento essencial (Karsaklian, 2000). 

Nesta teoria, “a motivação tem como ponto crucial o conceito de impulso, entendido 

como a força que impele a ação, atribuível às necessidades primárias” (Karsaklian, 

2000:23). 

O Behaviorismo considerou todo o comportamento como uma fusão do impulso 

(derivado de necessidades biológicas) e do hábito.  “O impulso leva o organismo a ação.  
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Os hábitos são criados pela continuidade de resposta ao reforço.  A presença do reforço 

reduz o impulso”. (Karsaklian, 2000:23). 

Impulso é definido como: A força que põe o organismo em movimento.   Os 

estímulos regularmente associados a uma satisfação, adquirirão propriedades motivacionais 

por si mesmos, dando origem aos impulsos aprendidos. (Karsaklian, 2000). 

 

Teoria Cognitivista 

A Teoria Cognitivista informa que não há um estabelecimento automático de 

conexões estímulo-resposta, o indivíduo antevê conseqüências de seu comportamento 

porque adquiriu e elaborou informações em suas experiências (Karsaklian, 2000). 

Desta forma, as escolhas são feitas por meio da percepção, pensamento, raciocínio, 

valores, crenças, opiniões e expectativas, que regularão a conduta para uma meta almejada 

(Myers,1999). 

A teoria Cognitivista reconhece que o comportamento e seu resultado dependerão 

tanto das escolhas conscientes do indivíduo, como dos acontecimentos do meio sobre os 

quais ele não tem controle e que atuam sobre ele.  A motivação depende do modo como a 

pessoa percebe o estado de fatores que influência seu comportamento e o que é percebido 

nem sempre corresponde a situação real (Myers,1999). 

 

Teoria Psicanalista 

A teoria Psicanalista entende que o comportamento do consumidor é determinado 

basicamente pelos impulsos instintivos.  Portanto a mais forte tendência de comportamento 
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não é necessariamente aquela que o indivíduo decide que possa ser a melhor para ele 

(Myers,1999).  

A culpa ou a vergonha que um indivíduo sente com relação aos seus desejos, 

principalmente os sexuais, leva-o a expulsá-los de sua consciência.  Estes desejos são 

negados ou expressos por meio de processos, como a projeção, que se apóia na atribuição 

de seus próprios sentimentos a outros, a identificação que consiste em imitar as pessoas que 

são invejadas e a sublimação, que possibilita descolar uma carga de energia para um 

terreno socialmente tolerado, como o esporte, o carro e a casa, a motivação do 

comportamento é, portanto, proveniente do inconsciente (Karsaklian, 2000). 

Uma grande contribuição desta teoria foi de salientar o lado simbólico e não 

simplesmente funcional do consumo.  Não se compra um produto somente por aquilo que 

ele faz, mas também por aquilo que ele representa (Karsaklian, 2000). 

 

Teoria Humanista 

Os pesquisadores desta escola afirmam que o homem não se limita a sua fisiologia, 

nem é um agente mecânico ou mesmo cognitivo a estímulos. O comportamento humano 

não pode ser aplicado pela simples relação que se faz entre suas reações e estímulos aos 

quais ele reage (Karsaklian, 2000). 

Na realidade o organismo torna-se motivado pelas necessidades internas ou 

externas, que podem manifestar-se tanto no nível fisiológico como no nível psicológico 

(Myers,1999). 

 

Necessidades 
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Analisando as necessidades em seu nível mais básico, pode ser observado que após 

um longo período sem ingerir alimentos, um indivíduo tem sensações desagradáveis em seu 

organismo como, por exemplo, dores no estômago. Este indivíduo terá seu comportamento 

motivado para a busca de algo que o faça colocar um fim tal sensação; neste caso um 

alimento. Assim, este indivíduo terá um comportamento obstinado de busca de alimentos 

até o momento em que, por sua ingestão, a sensação desagradável de estômago vazio 

desaparecerá. A partir desse momento, sua motivação será orientada para outro tipo de 

objeto. Todo esse processo recomeçará no momento em que seu estômago esvaziar-se 

novamente (Karsaklian, 2000). 

 

Teoria de Maslow 

Algumas necessidades têm prioridade sobre outras (Myers, 1999).  

Abraham Maslow apresenta as necessidades do ser humano, organizadas em 

prioridades e hierarquias. Essa hierarquização obedece a uma escalonagem na qual se 

passaria de um nível a outro mais alto, à medida que o anterior fosse satisfeito (Myers, 

1999). 

Esta hierarquização se torna possível visto que um indivíduo sente várias 

necessidades que não têm a mesma importância, ele procura primeiramente satisfazer à 

necessidade que lhe parece ser mais importante (Karsaklian, 2000). 

Eliane Karsaklian cita em seu livro Comportamento do Consumidor, as hierarquias 

das necessidades de Maslow e segundo esta teoria as necessidades podem ser 

hierarquizadas da seguinte maneira: 

 



  72 

 

 

- As necessidades fisiológicas 

 São básicas para a sobrevivência como fome, sede, sono etc., constituem a base do 

desejo dos seres humanos. 

 

- As necessidades de segurança 

Trata-se da segurança física.  Quem não tem onde morar e com o que se agasalhar, 

tem todo o seu comportamento e pensamento voltados para essas necessidades e como 

fazer para satisfazê-la.  Encontra-se também nesse nível, a necessidade de segurança 

Psíquica, que faz temer o desconhecido, o novo, o não familiar, a mudança, a instabilidade, 

e faz com que o indivíduo procure se proteger de todas as maneiras possíveis. 

 

- As necessidades de afeto 

São as necessidades dos sentimentos afetivos e emocionais, de amor e de 

pertinência às pessoas com as quais nos relacionamos intimamente. 

 

- As necessidades de Status e estima 

Aparecem aqui os desejos de prestígio, status, de reputação, de estima dos outros e 

de auto-estima.  O indivíduo sentirá necessidade de dependência, liderança, enfim, das 

qualidades que lhe darão estima aos olhos dos outros e que lhe darão autoconfiança. 

 

- As necessidades de realização 
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Quando a procura do indivíduo por autoconhecimento e autodesenvolvimento, neste 

ponto, não mais ligadas às necessidades de sobrevivência ou de afeto e prestígio, mas ao 

crescimento do homem como tal.  

O processo de motivação inicia-se com a detecção de uma necessidade.  Uma 

necessidade é ativada e sentida, quando existe discrepância suficiente entre um estado 

desejado ou preferido de estar e o estado atual.  Existem, entretanto, diferentes maneiras de 

se satisfazer a uma mesma necessidade.  É de onde surgem os desejos e as preferências 

(Karsaklian, 2000). 

Pelo ponto de vista mercadológico, as necessidades podem ser classificadas segundo 

dois tipos de benefícios adquiridos por meio da compra e do consumo (Karsaklian, 2000). 

 

- Necessidades utilitaristas 

Também chamada de necessidades Hedônicas ou experimentadas, são as que 

buscam respostas subjetivas, como prazer, estética, sonhos. 

 

- Necessidades utilitárias 

São aquelas cogitadas por seu aspecto objetivo, funcional, prático. 

Freqüentemente, os dois tipos de necessidades funcionam simultaneamente no 

processo de decisão. 

Nesse sentido, a propaganda exerce uma ação poderosa sobre o consumidor, que 

partindo de uma necessidade existente, estimula o desejo e a preferência por determinadas 

marcas (Karsaklian, 2000). 
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- Formação da personalidade: 

“Entende-se por personalidade, o conjunto total de características próprias do 

indivíduo, que integradas, estabelece a forma pela qual ele reage costumeiramente no meio 

ambiente” (Karsaklian, 2000:31). 

Personalidade consiste na configuração das características únicas e permanentes do 

indivíduo (Myers, 1999). 

Do ponto de vista externo, pode-se afirmar que a personalidade é o que faz com que 

o indivíduo se comporte sempre da mesma forma em diferentes situações, relacionando-se 

esta afirmação ao consumo, significa que um indivíduo de temperamento conservador terá 

tendência a escolher constantemente marcas conhecidas e consagradas, enquanto um não 

conservador seria mais inovador tendendo a experimentar as novidades (Karsaklian, 2000). 

 

-  Autoconceito 

Existe uma relação entre a imagem que um consumidor tem de si mesmo (seu 

autoconceito) e os produtos que ele compra.  Pode-se observar com maior clareza esta 

afirmação observando-se os consumidores de carro, cigarro, e cerveja, cujo perfil se 

assemelha a sua própria imagem (Karsaklian, 2000). 

 

Uma diferença entre o eu real e o eu ideal pode, por exemplo, conduzir a uma 

compra compensatória.  Não podendo ser uma estrela de cinema, algumas mulheres captam 

os atributos em virtude de seu poder aquisitivo como exemplo, a água de colônia Liz Taylor 

(Karsaklian, 2000). 
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Alguns objetos em que o indivíduo se apega representa uma verdadeira extensão de 

si mesmo, alguns consumidores vítimas de roubo, perdas, ou destruição, sentem-se como se 

tivessem sido violentados.  Tomar posse de um objetivo confere a pessoa, um valor muito 

superior àquela que ele tinha antes da transferência de propriedade (Karsaklian, 2000). 

 

- Percepção 

A percepção dos produtos e serviços pelos consumidores, não constitui um registro 

fiel daquilo que são na realidade, e tampouco, daquilo que a empresa gostaria que fosse aos 

olhos do seu público alvo.  Inúmeros fatores criam o que se chama de dissonância, 

provocando distorções maiores ou menores, por causa de uma deformação entre a imagem 

registrada e a imagem “real” do produto ou serviço (Barcellos, 1984). 

A percepção da Qualidade de um produto ou serviço baseia-se nas associações que 

faz o consumidor entre: à qualidade, o preço, a garantia, o nome da marca e outras 

características passíveis de serem avaliadas por ele (Kotler, 1995). 

As diferenças percebidas entre as marcas, existem muito mais em razão da 

receptividade dos consumidores as diferentes ações mercadológicas, do que das diferenças 

físicas das marcas em questão.  A percepção seletiva das marcas pelos consumidores é 

então baseada na publicidade, no preço, e em outras variáveis, com base na percepção que 

ele tem do produto, o consumidor vai elaborar uma atitude em relação a ele (Barcellos, 

1994). 
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8.7 O Processo Decisório do Consumidor 

Neste ponto este estudo estará analisando o processo de tomada de decisão do 

consumidor. Este tópico será apresentado da seguinte maneira: 

Reconhecimento de necessidades 

Busca de informação 

Avaliação de alternativa pré-compra 

Compra 

Consumo 

Avaliação de alternativa pós-compra 

Despoajamento 

 

A questão central para os dirigentes empresariais, consiste em entender como os 

consumidores respondem aos esforços comerciais usados pela organização. Quando a 

empresa conseguir compreender como os consumidores respondem as diferentes 

características, preços e apelos de propaganda tem uma grande vantagem sobre seus 

concorrentes (Kotler, 1995). 

O ponto de partida é o modelo estímulo e resposta, onde o consumidor é estimulado 

por esforços de Marketing como os quatro P’s do Marketing a saber: produto, preço, praça 

e promoção, que são influenciados pelos fatores econômico, tecnológico, político e cultural; 

estes fatores são processados, avaliados e geram um estímulo pela característica que o 

consumidor possui, que o leva a decisão de compra (Kotler, 1995). 

 Estes estímulos são transformados em um conjunto de respostas observáveis: 

escolha do produto, escolha da marca, escolha do revendedor, momento da compra e 
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volume da compra. A empresa precisa compreender como os estímulos são transformados 

em reações dentro da mente do consumidor, a qual possui duas partes: primeiro, as 

características do consumidor influem no modo como ele percebe e reage ao estímulo. 

Segundo, seu próprio processo de decisão afeta seu comportamento (Kotler, 1995). 

A solução dos problemas do consumidor envolve ponderações e avaliações 

cuidadosas dos atributos utilitários do produto. Esta tomada de decisão é denominada 

tomada de decisão racional. Outras vezes, benefícios hedonistas serão dominantes, e o 

objeto de consumo é visto simbolicamente em termos de prazeres sensoriais. Comprar e 

consumir, geralmente, refletem uma combinação de ambos. Benefícios utilitários e 

hedonistas (Engel, 1995). 

Segundo James Engel, a tomada de decisão do consumidor passa por diversos 

estágios. Em seu livro Comportamento do Consumidor, o autor cita os seguintes estágios 

(Engel, 1995: 115): 

Reconhecimento de necessidades 

Busca de informação 

Avaliação de alternativa pré-compra 

Compra 

Consumo 

Avaliação de alternativa pós-compra 

Despoajmento 

 

- Reconhecimento de Necessidade e Busca 
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É a ativação e o reconhecimento de necessidades de consumo, que levam o 

consumidor a um processo de tomada de decisão, que determina a compra e o consumo do 

produto (Engel, 1995). 

Segundo Engel, “reconhecimento de necessidade é definido como a percepção de 

uma diferença entre o estado desejado de coisas e a situação real, que seja suficiente para 

despertar e ativar o processo decisório” (Engel, 1995: 115). Uma vez que o 

reconhecimento de necessidade ocorre, o consumidor pode, então, ocupar-se de uma busca 

do que vai satisfazer a necessidade. 

Busca “é definido como a ativação motivada do conhecimento na memória ou da 

aquisição de informação do ambiente” (Engel, 1995:115). 

O reconhecimento de necessidade “depende essencialmente de quanta discrepância 

existe entre o estado real, a situação atual do consumidor, e o estado desejado, a situação 

almejada pelo consumidor” (Engel, 1995:116). 

Uma necessidade deve primeiro ser ativada, antes que possa ser reconhecida. Um 

grande número de fatores influencia a probabilidade de uma necessidade em particular ser 

ativada. James Engel identifica seis fatores que operam ao alterar os estados, real e/ou 

desejado da pessoa (Engel, 1995: 117): o tempo, mudança de circunstância, aquisição de 

produto, consumo de produto, diferenças individuais e as influências de marketing. 

 

- Tempo 

 A simples passagem do tempo pode ser um potente ativador de necessidades de 

consumo (Engel, 1995). Este fato pode ser exemplificado pelo tempo transcorrido entre a 

última refeição. Se o tempo transcorrido for longo, irá deflagrar uma necessidade de 
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ingestão de alimentos. Neste caso, o tempo deteriora, gradualmente, o estado real do 

consumidor, até ele tornar-se suficientemente discrepante do estado desejado para acionar o 

reconhecimento de necessidade (Engel, 1995). 

 

- Mudança de circunstância 

As necessidades freqüentemente são ativadas devido a mudanças na vida de alguém 

(Engel, 1995). Quando estudantes iniciam sua vida profissional podem necessitar usar 

roupas mais adequadas com sua nova posição. Mudanças na família podem acionar o 

reconhecimento de novas necessidades, como o nascimento de um filho que resulta na 

aquisição de novo mobiliário e novos produtos alimentares.  

 

- Aquisição de produto 

Aquisição de um produto pode gerar o reconhecimento de necessidade de produtos 

adicionais (Engel, 1995). A compra de uma casa nova normalmente exige a compra de 

produtos adicionais, especialmente para compradores de primeira vez. 

 

- Consumo de produto 

 O próprio consumo real pode acionar o reconhecimento de necessidade (Engel, 

1995). Em muitas situações de compra, uma necessidade é reconhecida simplesmente 

devido a uma situação de falta de estoque. Como o consumo de gêneros alimentícios. 

 

- Diferenças individuais 
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Os consumidores podem diferir no reconhecimento de necessidades resultante de 

mudanças no estado real ou no estado desejado. James Engel escalona os consumidores em 

extremos de estado real e estado desejado, no extremo chamado tipo de estado real, o 

reconhecimento de necessidade é disparado tipicamente por mudanças no estado real. 

Consumidores no outro extremo, chamados tipo de estado desejado, normalmente passam 

pelo reconhecimento de necessidades produzidas por mudanças no estado desejado (Engel, 

1995). James Engel exemplifica: “tipos de estado real tendem a reconhecer a necessidade 

de roupas apenas quando suas roupas não estão desempenhando seu papel 

satisfatoriamente. Entretanto, tipos de estado desejado freqüentemente sentirão o 

reconhecimento de necessidades como resultado de seu desejo por algo novo” (Engel, 

1995: 118). 

 

- Influências de Marketing 

As empresas utilizam uma variedade de formas, que podem afetar o reconhecimento 

de necessidades do consumidor. Algumas formas de persuasão podem ser simplesmente 

lembrar ao consumidor de uma necessidade, outra forma consiste na inovação de produtos 

(Engel, 1995).  

 

Busca 

Uma vez ocorrido o reconhecimento de necessidade, o consumidor pode então 

ocupar-se da busca do que possa satisfazer a necessidade (Engel, 1995), sendo o segundo 

estágio do processo de tomada de decisão. 



  81 

 

 

Segundo definição de Engel “busca á ativação motivada de conhecimento 

armazenado na memória ou de aquisição de informação do ambiente” (Engel, 1995:119). 

A busca assume dois tipos, busca de natureza interna, quando ocorre a recuperação 

de conhecimento na memória, e busca de natureza externa, que ocorre quando a coleta de 

informação ocorre no mercado (Schiffman, 1997). 

Busca Interna - É o esquadrinhamento da memória em busca de um conhecimento 

relevante à decisão armazenada na memória a longo prazo (Schiffman, 1997). 

A busca interna ocorre logo após o consumidor reconhecer uma necessidade, se o 

mesmo encontrar as informações que busca na memória interna, a busca externa torna-se 

desnecessária e não deverá ocorrer (Schiffman, 1997).  

Busca Externa - Busca externa é a procura por informações no ambiente que 

possam satisfazer uma necessidade de informação para a aquisição de um produto ou 

serviço, esta busca é iniciada quando a busca interna não supre a necessidade de 

informação, o consumidor pode decidir coletar informação adicional do ambiente 

(Schiffman, 1997). 

A busca empreendida pelos consumidores pode assumir três dimensões principais: 

grau, que pode ser entendido como a quantidade total de busca, é refletido pelo número de 

marcas, lojas e atributos que aumenta quando a decisão é ampliada e torna-se mínima para 

as compras rotineiras; direção é definida como o conteúdo específico da busca, a ênfase 

aqui esta nas marcas e lojas específicas envolvidas na busca; e a seqüência da busca que é 

entendida como a ordem na qual ocorrem as atividades de busca, a fonte de informação que 

os consumidores consultam no início da busca externa pode determinar seu comportamento 

de compra (Engel, 1995). 
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O processo de busca empreendida pelo consumidor sofre três influencias 

determinantes principais como: a situacional, que considera o ambiente de informação com 

um papel significativo para moldar o comportamento do consumidor, visto que a busca 

externa é restringida pela disponibilidade e quantidade de informação no mercado; o 

determinante de produto já que as características do produto podem afetar a busca do 

consumidor, neste aspecto o grau de diferenciação é muito importante, quanto mais os 

consumidores perceberem diferenças maior será a busca;  os determinantes de varejo, que 

deve ser compreendido como a influência que o ambiente de varejo causa no consumidor, 

quanto maior a distância e dificuldade de acesso das lojas menor será a busca (Engel, 

1995). 

 As características do consumidor, em grande parte, determinam o comportamento 

de busca (Engel, 1995). Estes determinantes assumem quatro formas, que são o 

conhecimento do consumidor, “este conhecimento pode permitir que o consumidor baseie-

se mais na busca interna durante a tomada de decisão diminuindo a necessidade de busca 

pré-compra, o conhecimento ou a experiência anterior a compra tem uma relação negativa 

com a busca externa” (Engel, 1995: 127). A busca dependerá do nível de envolvimento do 

consumidor com o produto e o processo decisório, um envolvimento maior deverá levar a 

uma busca maior (Engel, 1995); o comportamento de busca, da mesma forma que o 

comportamento de compra, é afetado pelas crenças e atitudes dos consumidores, alguns 

consumidores sentem prazer em comprar, outros tentam evitar esta tarefa (Engel, 1995); As 

características de idade, renda, nível de instrução, entre outros atributos demográficos, 

influenciam o processo de busca (Engel, 1995). 
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Avaliação de Alternativa Pré-compra 

Avaliação de alternativa pré-compra é definida como o “processo pelo qual uma 

alternativa de escolha é avaliada e selecionada para atender às necessidades do 

consumidor” (Engel, 1995: 135). 

A complexidade da avaliação de alternativas pré-compra varia drasticamente, 

dependendo do processo particular que os consumidores seguem ao tomar suas decisões de 

consumo. Quando a decisão é de natureza habitual, este estágio de tomada de decisão 

implica, simplesmente, que o consumidor forme a intenção de recomprar o mesmo produto 

que comprou antes. Outras vezes a avaliação de alternativa pré-compra é bastante 

complexa, como ocorre com bens duráveis de preços altos (Schiffman, 1997).  

O consumidor adota critérios de avaliação, que podem ser entendidos como 

“dimensões ou atributos particulares que são usados no julgamento das alternativas de 

escolha para formar uma base comparativa, e assim, executar sua decisão baseada em 

dimensões ou atributos do produto” (Engel, 1995: 137).  

Os critérios de avaliação assumem diferentes formas. Os consumidores em seu 

processo de formulação de critérios podem considerar fatores como segurança, 

confiabilidade, preço, nome da marca, país de origem e garantia (Schiffman, 1997). Os 

consumidores também podem adotar na formulação de processos de tomada de decisão, 

critérios de natureza hedonista, como os sentimentos que advêm da posse como prestígio e 

status (Karsaklia, 2000). 

Dentre estes critérios, Schiffman destaca como os de maior persuasão o preço que 

assume a importância de ser um dos mais analisados na formulação de critérios de escolha; 

o nome da marca que é um indicativo da qualidade do produto, importância dada pelo 
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consumidor ao nome da marca pode depender de sua capacidade de julgar qualidade; o país 

onde o produto é produzido é um importante indicador para o consumidor da qualidade dos 

mesmos, os consumidores tendem a identificar o país de origem com a qualidade implícita 

do produto; o conceito de saliência que refere-se à influência potencial que cada dimensão 

pode exercer durante o processo de comparação, reflete a noção de que os critérios de 

avaliação geralmente diferem na sua influência sobre as seleções de produto dos 

consumidores. Alguns critérios têm impactos maiores do que outros. Os consumidores 

podem diferir entre si na saliência que dão a vários critérios de avaliação (Schiffman, 

1997). 

Os critérios de avaliação particulares usados por consumidores durante a tomada de 

decisão dependem de vários fatores, como: influência situacional, similaridade de 

alternativas de escolha, motivação, envolvimento e conhecimento (Engel, 1995).  

Os fatores situacionais geralmente têm uma influência importante na saliência do 

critério de avaliação, “muitos consumidores selecionam uma marca menos famosa, e menos 

cara, para o seu próprio consumo, e optariam por uma marca mais cara para servir aos 

amigos ou a evento especial” (Engel, 1995:129). A dependência dos consumidores em 

relação ao preço durante a tomada de decisão, pode ser afetada pela similaridade das 

alternativas de escolha. Em geral, o preço torna-se mais importante na ausência de 

diferenciação significativa de produto (Engel, 1995). 

Uma distinção básica na compreensão da motivação é se os consumidores são 

orientados por considerações utilitárias ou hedonistas. A presença destas motivações 

determinará o tipo provável de critérios de avaliação que serão usados durante a avaliação 

de alternativa pré-compra (Karsaklin, 2000). O envolvimento dos consumidores com a 
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decisão, influencia o número de critérios de avaliação usados na avaliação de alternativas 

pré-compra. É provável que um número maior de critérios de avaliação entre na decisão 

quando o envolvimento aumenta (Schiffman, 1997). 

O conhecimento pode ter vários efeitos no uso de critérios de avaliação pelos 

consumidores. Os consumidores bem informados têm informação das dimensões úteis para 

a comparação das alternativas de escolha armazenadas na memória. É muito menos 

provável que esta informação exista na memória de novatos. Conseqüentemente, os novatos 

são muito mais suscetíveis às influências externas que tentam moldar os critérios 

particulares usados durante a tomada de decisão (Schiffman, 1997). 

. 

Determinando Alternativas de Escolha 

Os consumidores devem decidir sobre que critérios usar na avaliação de alternativas 

pré-compra como também devem determinar as alternativas dentre as quais a escolha será 

feita. Estas alternativas definem o que é conhecido como conjunto de considerações 

(Schiffman, 1997). O consumidor constrói um conjunto de avaliação utilizando-se da 

memória interna (resgate de informação da memória) ou utilizando-se de informações do 

ambiente (Schiffman, 1997). 

Em muitos casos, os consumidores já têm, armazenados na memória julgamentos ou 

crenças sobre o desempenho das alternativas de escolha sob consideração. A habilidade de 

recuperar esta informação pode afetar fortemente a alternativa que será escolhida no final. 

Entretanto, os consumidores que não têm tal conhecimento armazenado precisam basear-se 

em informação externa para formar crenças sobre o desempenho de uma alternativa (Engel, 

1995).  
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Os consumidores usam com freqüência cortes, quando julgam o desempenho de 

uma alternativa. Corte pode ser definido como uma restrição ou um requisito para valores 

aceitáveis do atributo. Um exemplo é preço. É possível que os consumidores tenham uma 

faixa bastante definida de preços que estão dispostos a pagar. Um preço que fique fora 

desta faixa ou zona é visto como inaceitável. Os cortes que os consumidores usam durante a 

tomada de decisão têm uma forte influência na escolha final (Engel,1995). 

O julgamento das alternativas de escolha pode depender da presença de certas 

sugestões ou sinais, a garantia pode ser interpretada como um sinal da qualidade do produto 

(Kotler, 1995). 

O elemento final do processo de avaliação de alternativas pré-compra é a regra de 

decisão. “Regras de decisão são as estratégias que os consumidores usam para fazer uma 

seleção das alternativas de escolha” (Engel, 1995:143). Estas regras variam em um 

contínuo de procedimentos simplista com pequeno dispêndio de tempo e energia até 

procedimentos extremamente elaborados, que envolvem grande dispêndio de tempo e 

energia (Schiffman, 1997). 

Regras de decisão simplistas são mais prováveis de ocorrer para escolhas de 

produtos repetitivos, que têm importância ou envolvimento relativamente baixos. Quando 

os consumidores estão altamente motivados durante a tomada de decisão, eles usam regras 

de decisão mais complexas (Schiffman, 1997). 

 

Marketing de Serviços 
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Nesta parte o presente estudo estará analisando a oferta de serviços e para que isto 

ocorra este item será apresentado da seguinte forma: 

Definição de serviços 

Administração integrada de serviços 

Encontro de serviços 

O serviço como sistema 

Avaliação dos serviços 

Oferta de serviços 

 

O serviço pode ser definido como: “um ato ou desempenho que cria benefícios para 

clientes por meio de uma mudança desejada no – ou em nome do - destinatário do serviço” 

(Lovelock, 2002:16). O serviço é um ato ou um desempenho que uma parte oferece a outra. 

Embora o processo possa estar ligado a um produto físico, o desempenho é essencialmente 

intangível e normalmente não resulta em propriedade de nenhum dos fatores de produção, 

enquanto os bens podem ser descritos como objetos ou dispositivos físicos; os serviços são 

ações ou desempenhos. 

 A intangibilidade, a heterogeneidade, a perecibilidade do resultado e a 

simultaneidade de produção e consumo são as quatro principais diferenças genéricas entre 

os produtos e os serviços (Lovelock, 2002). 

Provavelmente a distinção fundamental entre bens e serviços resida no fato de que 

os clientes normalmente extraem valor dos serviços sem obter propriedade permanente de 

qualquer elemento tangível. As organizações de serviços oferecem aos clientes a 
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oportunidade de alugar o uso de um objeto físico, ou contratar por um período o trabalho e 

a experiência de pessoas. 

No livro Marketing de serviços, Christopher Lovelock lista as diferenças básicas 

entre Bens e Serviços que este estudo reproduz abaixo: 

Os clientes não obtêm propriedades sobre os serviços; 

Os produtos dos serviços são realizações intangíveis; 

Há maior envolvimento dos clientes no processo de produção; 

Outras pessoas podem fazer parte do produto; 

Há maior variabilidade nos insumos e produtos operacionais; 

Muitos serviços são de difícil avaliação pelos clientes; 

Normalmente há uma ausência de estoques; 

O fator tempo é relativamente mais importante; 

Os sistemas de entrega podem envolver canais eletrônicos e físicos. 

 

- Os clientes não obtêm propriedades sobre os serviços; 

Embora os serviços muitas vezes incluam elementos tangíveis – como se sentar 

numa poltrona de avião, comer uma refeição ou obter reparo de um equipamento danificado 

– a realização do serviço é basicamente intangível. Nos serviços, os benefícios advêm da 

natureza da realização. Como exemplo, ilustrativo Lovelock cita o caso de um aluguel de 

carro que é diferente da comercialização do mesmo. No caso do aluguel, os clientes 

normalmente reservam uma categoria particular de veículo em lugar de uma marca e 

modelo específicos. Em vez de se preocupar com a cor e o estofamento, os clientes se 

concentram em elementos como preço, localização e aparência das instalações de retirada e 
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devolução, extensão da cobertura do seguro, limpeza e manutenção dos veículos, 

fornecimento de ônibus grátis nos aeroportos, disponibilidade de serviço de reservas de 24 

horas, horários de atendimento dos postos de aluguel e qualidade do serviço fornecido pelo 

pessoal de contato com os clientes (Lovelock, 2002).  

 

- Há maior envolvimento dos clientes no processo de produção; 

No setor de serviços, muitas vezes os clientes são ativamente envolvidos em ajudar 

a criar o produto do serviço – seja pelo auto-atendimento (como o uso de uma lavanderia 

automática ou o saque de dinheiro em um Banco 24 horas) ou pela cooperação com o 

pessoal de serviços em contextos como barbearias, hotéis, faculdades ou hospitais. 

 

- As pessoas como parte do produto. 

Em serviços de alto contato, os clientes não somente entram em contato com o 

pessoal de serviços, mas também com outros clientes. A diferença entre as empresas de 

serviço freqüentemente reside na quantidade das pessoas que atendem os clientes. Da 

mesma forma, o tipo de cliente que patrocina uma determinada atividade de serviço ajuda a 

definir a natureza da experiência de serviço. Por isso, em muitos serviços, as pessoas se 

tornam parte do produto. Administrar esses encontros de serviço – particularmente os 

encontros entre clientes e fornecedores do serviço – tendo em vista a criação de uma 

experiência satisfatória é uma tarefa desafiadora. 

 

- Maior variabilidade dos insumos e produtos operacionais 
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A presença de pessoal e outros clientes no sistema operacional torna difícil unificar 

e controlar a variabilidade nos insumos como nos produtos do serviço. Bens manufaturados 

podem ser produzidos sob condições controladas, projetadas para otimizar tanto a 

produtividade como a qualidade e depois conferidos com padrões de qualidade bem antes 

de chegarem até o cliente. Mas como os serviços são consumidos à medida que são 

produzidos, a sua elaboração final deve acontecer sob condições de tempo real, que podem 

variar de cliente para cliente e mesmo de uma hora para outra do dia. Em decorrência disso, 

erros e falhas são mais freqüentes e mais difíceis de ocultar. Esses fatores dificultam para as 

organizações de serviço melhorarem a produtividade, controlarem a qualidade e oferecerem 

um produto consistente.  

 

- Mais difícil de os clientes avaliarem. 

A maioria dos bens físicos tende a ter atributos de procura relativamente elevados – 

características que um cliente pode determinar antes de comprar um produto, como cor, 

estilo, forma, preço, adequação, impressão, resistência e cheiro. Outros bens e alguns 

serviços, em compensação, podem enfatizar atributos de experiência, que só podem ser 

percebidos depois da compra ou durante o consumo – como gosto, portabilidade, facilidade 

de controle, tranqüilidade e tratamento pessoal. Finalmente, há atributos de confiança – 

características que os clientes acham difícil de avaliar mesmo depois do consumo. Os 

exemplos incluem cirurgia e reparos técnicos que não são prontamente visíveis. 

 

- Ausência de estoque. 
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Uma vez que um serviço é uma ação ou realização, e não um artigo tangível que o 

cliente guarda, ele é perecível e não pode ser estocado. Devem ser mantidas as necessárias 

instalações, equipamento e a mão-de-obra de prontidão para criar o serviço, sendo que estes 

elementos representam a capacidade produtiva e não o próprio serviço. Dispor de 

capacidade ociosa em uma empresa de serviço torna-se um custo que não poderá ser 

recuperado. Quando a demanda excede a capacidade, os clientes podem sair desapontados 

porque não há disponibilidade de estoque de reserva. 

 

- Importância do tempo. 

Muitos serviços são entregues em tempo real. Os clientes precisam estar fisicamente 

presentes para receberem serviços da organização. Existem limites para o tempo em que os 

clientes estarão dispostos a ficar esperando; além disso, a entrega dos serviços deve ocorrer 

de forma que os clientes não percam tempo para recebê-los. Mesmo quando um serviço 

acontece na sala dos fundos, os clientes têm expectativas sobre quanto tempo uma 

determinada tarefa deve levar para ser concluída – seja ela o reparo de uma máquina, a 

conclusão de um relatório de pesquisa, a lavagem de uma roupa ou a elaboração de um 

documento legal. Os clientes são cada vez mais sensíveis ao tempo, e a velocidade muitas 

vezes é um elemento fundamental para o bom serviço. 

 

- Diferentes canais de distribuição. 

Ao contrário dos fabricantes, que necessitam de canais de distribuição física para 

mover os produtos da fábrica até os clientes, muitas empresas de serviço podem utilizar 

canais eletrônicos (como a transferência de fundos por meio eletrônico) ou combinar 
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produção do serviço, loja de varejo e ponto de consumo em um único local. Neste caso, as 

empresas de serviço são responsáveis pela administração das pessoas que estão em contato 

com o cliente. Elas também podem precisar administrar o comportamento dos clientes na 

produção do serviço, para garantir que as operações sejam realizadas de maneira uniforme e 

para evitar situações nas quais o comportamento de uma pessoa irrite outros clientes que 

estão presentes no mesmo momento. 

 

Administração integrada de serviços: 

O planejamento e a execução coordenada das atividades de marketing, operações e 

recursos humanos são essenciais ao sucesso de uma empresa de serviços (Lovelock, 2002). 

Ao discutir estratégias para comercializar produtos industrializados, os profissionais 

de marketing normalmente consideram quatro elementos estratégicos básicos: produto, 

preço, praça e promoção. Mas a natureza dos serviços, que envolve aspectos como 

envolvimento do cliente na produção e a importância do fator tempo, exige a inclusão de 

outros elementos estratégicos. Christopher Lovelock cita em seu livro Marketing de 

Serviços oito variáveis para enfrentar esse desafio, seguindo o modelo dos P’s (do inglês, 

product elements, place and time, process, productivy and quality, people, promotion and 

education, physical evidence, price and other cost of service) na administração integrada de 

serviços. 

 

- Elementos do produto (products elements) 

 Todos os componentes do desempenho do serviço que criam valor para os clientes. 

As organizações de serviços devem selecionar as características do produto principal (bem 



  93 

 

 

ou serviço) e o pacote de elementos suplementares que envolvem, com relação aos 

benefícios desejados pelos clientes e ao grau de desempenho dos produtos concorrentes. 

 

- Lugar e tempo (place and time) 

As decisões gerenciais sobre quando, onde e como entregar serviços aos clientes. A 

entrega de elementos do produto para os clientes envolve decisões sobre o lugar e o tempo 

da entrega e pode envolver canais de distribuição física ou eletrônica (ou ambos), 

dependendo da natureza do serviço diretamente para os clientes ou para organizações 

intermediárias, tais como os pontos de varejo de outras empresas que recebem uma 

porcentagem do preço de venda para executar certas tarefas associadas a vendas, serviço e 

contato com o cliente. 

 

- Processo 

É um método particular de operações ou série de ações, normalmente envolvendo 

passos que precisam ser dados em uma seqüência definida. A criação e entrega de 

elementos do produto aos clientes exigem o projeto e implementação de processos eficazes. 

O processo descreve o método e a seqüência dos sistemas operacionais de serviços. É 

provável que processos mal concebidos irritem os clientes devido à entrega lenta, 

burocrática e ineficaz do serviço. Da mesma forma, processos deficientes dificultam o bom 

desempenho do pessoal da linha de frente. Resultam em baixa produtividade e aumentam a 

probabilidade de falhas nos serviços. 

 

- Produtividade e qualidade 
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 Produtividade e qualidade, muitas vezes abordadas separadamente, devem ser 

vistas como duas faces da mesma moeda. Nenhuma empresa de serviço pode se dar ao luxo 

de abordar qualquer elemento separado. A produtividade melhorada é essencial para manter 

os custos sob controle, mas os gerentes precisam cuidar para não reduzirem indevidamente 

os níveis de serviço, o que será lamentado pelos clientes – e talvez também pelos 

funcionários. Qualidade: o grau em que um serviço satisfaz os clientes ao atender suas 

necessidades, desejos e expectativas. A qualidade do serviço, tal como definida pelos 

clientes, é essencial à diferenciação do produto e para entender o balanço entre custos e 

incrementos na receita pode colocar em risco a rentabilidade da empresa. 

 

- Pessoas: 

Profissionais e, às vezes, outros clientes envolvidos na produção do serviço. Muitos 

serviços dependem de interação direta e pessoal entre os clientes e os funcionários de uma 

empresa (como ao cortar o cabelo ou comer em um restaurante). A natureza dessas 

interações influencia muito as percepções da qualidade do serviço pelo cliente. Os clientes 

geralmente julgarão a qualidade do serviço que recebem em grande parte pela avaliação das 

pessoas que estão fornecendo o serviço. Empresas de serviço bem-sucedidas empenham 

considerável esforço no recrutamento, treinamento e motivação de seus profissionais, 

principalmente – mas não exclusivamente – daqueles que entram em contato direto com os 

clientes, pessoal de serviços, pessoal de frente e outros. 

 

- Promoção e educação: 
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Todas as atividades e incentivos de comunicação destinados a aumentar a 

preferência do cliente por um determinado serviço ou fornecedor de serviços. Nenhum 

programa de marketing pode ter sucesso sem um programa de comunicação eficaz que 

proporcione promoção e educação. Esse componente desempenha três papéis cruciais: 

fornecer informações e conselhos necessários, persuadir os clientes-alvo quanto aos méritos 

de um determinado produto e incentivar os clientes a entrarem em ação em momentos 

específicos.  No marketing de serviços, grande parte da comunicação é, por natureza, 

educacional, particularmente para clientes novos. As empresas podem precisar ensinar-lhes 

os benefícios do serviço, onde e quando obtê-lo e como participar dos processos de serviço. 

As comunicações podem ser feitas por indivíduos como vendedores e treinadores ou por 

meio de mídia como televisão, rádio, jornais, revistas, outdoors, folhetos e sites da Internet. 

 

- Evidência física (physical evidence) 

Pistas visuais ou outras pistas tangíveis que fornecem evidência da qualidade do 

serviço. A aparência de edifícios, jardins, veículos, mobília interior, equipamentos, 

membros do quadro de pessoal, placas, material impresso e outras indicações visíveis 

fornecem evidência tangível da qualidade do serviço de uma organização. As empresas de 

serviço precisam administrar cuidadosamente a evidência física, porque esta pode exercer 

um impacto profundo sobre as impressões dos clientes. Em serviços dotados de poucos 

elementos tangíveis, como seguros, a propaganda é freqüentemente utilizada para criar 

símbolos significativos. Um guarda-chuva, por exemplo, pode simbolizar proteção, e uma 

fortaleza, segurança. 
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- Preços e outros custos do serviço 

Despesas em dinheiro, tempo e esforço que os clientes incorrem ao comprar e 

consumir serviços. O preço e outros custos do componente serviço remetem a 

administração aos vários custos incorridos pelos clientes para obterem benefícios do 

produto do serviço. As responsabilidades não se limitam às tarefas tradicionais de 

estabelecer o preço de venda aos clientes, fixação de margens para o comércio e definição 

de condições de crédito. Os gerentes de serviço também reconhecem e buscam minimizar 

outros custos em que os clientes podem incorrer ao comprarem e utilizarem um serviço, 

entre os quais, tempo, esforço físico e mental e experiências sensoriais negativas. 

Conforme mostrado pelo modelo dos oito elementos, o marketing não pode operar 

isoladamente de outras áreas funcionais, as áreas de marketing, operações e recursos 

humanos desempenham papéis centrais e interligados no atendimento às necessidades do 

cliente. 

As empresas de serviço precisam entender as implicações dos oito componentes da 

administração integrada de serviços, para o desenvolvimento de estratégias eficazes. As 

empresas que conseguirem desenvolver estratégias integradas terão uma chance melhor de 

sobreviver e prosperar. Aquelas que não conseguirem compreender essas implicações 

tenderão a ser deslocadas por concorrentes mais aptos a responder às mudanças radicais 

que afetam a economia dos serviços. 



  97 

 

 

 

 

Encontro de serviço 

“Encontro de serviço é um período de tempo durante o qual os clientes interagem 

diretamente com um serviço” (Lovelock, 2002:54). Em alguns casos, a experiência de 

serviço como um todo, pode ser reduzida a um único encontro, com o pedido, o pagamento 

e a execução da entrega do serviço ocorrendo no mesmo lugar. Em outros casos, a 

experiência do cliente abrange uma sucessão de encontros que pode distribuir-se por um 

determinado período de tempo, envolver vários funcionários e até acontecer em locais 

diferentes. Embora alguns pesquisadores empreguem o termo encontro simplesmente para 

descrever interações pessoais entre clientes e funcionários, em termos realistas torna-se 

necessário pensar em encontros que envolvam interações entre os clientes e equipamentos 

de auto-atendimento. 

Torna-se necessário avaliar o nível de contato do cliente com a organização, já que 

em alguns casos, os clientes interagem diretamente com os elementos da organização de 

serviço. À medida que aumenta o nível de contato do cliente com a operação do serviço e 

tende a haver encontros de serviço mais numerosos e demorados. O presente estudo analisa 

abaixo três níveis de contato com o cliente, representando a interação entre o pessoal de 

serviços e os elementos físicos para a operação. 

 

- Serviços de alto contato: 

São os serviços que envolvem interação significativa entre clientes, pessoal de 

serviços, equipamentos e instalações. Os serviços de alto contato tendem a ser aqueles nos 
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quais os clientes visitam pessoalmente a instalação de serviço. Os clientes, ao longo da 

prestação do serviço, são ativamente envolvidos na organização e com seu pessoal, por 

exemplo, serviços médicos ou de cabeleireiro. Todos os serviços que processam pessoas – 

que não os entreguem em casa – são de alto contato. Os serviços das outras categorias de 

processos também podem envolver altos níveis de contato do cliente quando, por motivo de 

tradição, preferência ou falta de alternativas, os clientes vão até o local do serviço e lá 

permanecem até que o serviço seja concluído. Exemplos de serviços que tradicionalmente 

eram alto contato, mas que a tecnologia permite hoje que sejam de baixo contato incluem 

bancos, compra de bens no varejo e ensino superior (Bateson, 2001). 

 

- Serviços de médio contato 

São os serviços que envolvem apenas uma quantidade limitada de contato entre os 

clientes e os elementos da operação de serviço. Exigem menos envolvimento com os 

fornecedores de serviço. Esses serviços envolvem situações nas quais os clientes visitam as 

instalações do fornecedor do serviço – ou são visitados em casa ou em um estabelecimento 

de terceiros por este fornecedor -, mas que não permanecem ao longo da entrega do serviço 

ou mantêm apenas um contato moderado com o pessoal de serviços. O propósito desses 

contatos geralmente se limita a: 

1) Estabelecimento de uma relação e definição de uma necessidade de serviço, como 

consultoria em administração ou assessoria financeira pessoal, nas quais os clientes fazem 

uma visita inicial ao escritório da empresa, mas depois mantêm interações relativamente 

limitadas com o fornecedor durante a produção do serviço, 

2) Entrega ou coleta de uma posse física que está sendo consertada ou, 
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3) Tentativa de solucionar um problema. 

 

- Serviços de baixo contato 

São serviços que exigem contato mínimo ou nenhum contato entre os clientes e a 

operação de serviços. Envolvem pouco ou nenhum contato direto entre clientes e 

fornecedores de serviço. Em seu lugar, o contato ocorre em uma base impessoal por meio 

de canais de distribuição eletrônicos ou físicos. Tanto o processamento de estímulo mental 

(rádio e televisão, por exemplo), como o processamento de informações (seguros, por 

exemplo,) entra naturalmente nesta categoria. Também estão incluídos aí os casos nos quais 

o artigo que requer serviço possa ser enviado para a fábrica de serviço ou submetido a 

reparos remotos realizados eletronicamente nas casas ou escritórios dos clientes – cada vez 

mais comuns para solucionar problemas de software. Finalmente, muitos serviços de alto 

contato estão sendo transformados em serviços de baixo contato à medida que os clientes se 

envolvem em compras a domicílio, realizam suas operações bancárias por telefone ou 

pesquisam e compram produtos pela Internet. 

• O serviço como sistema 

O nível de contato que uma empresa de serviço pretende ter com seus clientes é um 

fator maior na definição do sistema total de serviço, que inclui três subsistemas 

superpostos: 

1) Operações de serviços: parte do sistema total de serviço em que os insumos 

são processados e os elementos do serviço são criados. Isto é, momento em que são 

processados os insumos e criados os elementos do produto do serviço. 
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2) Entrega de serviços: parte do sistema total de serviço em que ocorre a 

reunião final dos elementos e o produto é entregue ao cliente; inclui os elementos visíveis 

da operação de serviço. Isto é, momento em que se dá a reunião final desses elementos e o 

produto do serviço é entregue ao cliente. 

3) Marketing de serviço: parte do sistema total de serviço em que a empresa 

mantém alguma forma de contato com seus clientes, desde a propaganda até a fatura; inclui 

contatos realizados no ponto de entrega. Abarca todos os pontos de contato com os clientes, 

entre os quais propaganda, faturamento e pesquisa de mercado. 

 

Sistema de operações de serviços 

Os componentes visíveis das operações de serviço podem ser divididos entre os 

relativos ao pessoal de serviços e os relativos as instalações físicas, equipamentos e outros 

elementos tangíveis. O que acontece nos bastidores é de pouco interesse para os clientes. 

Eles avaliam a produção pelos elementos que de fato experimentam durante a entrega do 

serviço e, em sua percepção do resultado do mesmo. O pessoal e os sistemas de apoio, 

como faturamento, pedidos e contabilidade são fundamentais para a entrega dos serviços, e 

para a percepção geral que os clientes constroem da empresa, que é uma peça fundamental 

no processo de fidelização. Caso o apoio não consiga desempenhar suas tarefas 

adequadamente, em sentidos que afetem a qualidade das atividades de frente, criará 

insatisfação (Berry, 1992). 

A proporção da operação geral de serviço que é visível aos clientes varia de acordo 

com o nível de contato do cliente. Uma vez que os serviços de alto contato envolvem 

diretamente a pessoa física do cliente, estes devem entrar na fábrica de serviço ou os 
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trabalhadores do serviço e suas ferramentas devem ir até o local escolhido pelos clientes. 

Os serviços de médio contato, em comparação, exigem menor envolvimento do cliente na 

entrega do serviço. Por conseguinte, o componente visível do sistema de operações de 

serviço é menor. Os serviços de baixo contato normalmente adotam uma estratégia de 

minimização do contato do cliente com o fornecedor do serviço e, por isso, a maior parte do 

sistema de operações de serviço fica confinada a bastidores localizados em pontos remotos, 

também conhecidos como base técnica; os elementos da frente normalmente se limitam a 

contatos pelo correio e telecomunicações (Lovelock, 2002). 

 

- Sistema de entrega de serviços 

A entrega de serviço diz respeito a onde, quando e como o produto do serviço é 

entregue ao cliente. 

 

- Sistema de marketing de serviços 

É preciso considerar que outros elementos ainda podem contribuir para a visão geral 

do cliente sobre uma empresa de serviço. Entre eles, os esforços de comunicação dos 

departamentos de propaganda e vendas, telefonemas e cartas do pessoal de serviços, faturas 

do departamento de contabilidade, reportagens e editoriais nos meios de comunicação de 

massa, propagação de comentários de clientes atuais ou ex-clientes e até a participação em 

estudos de pesquisa de mercado (Lovelock, 2002). 

Coletivamente, os componentes acima citados – além daqueles no subsistema de 

entrega de serviço – constituem o que chamamos sistema de marketing de serviços. Em 

essência, este sistema representa todos os modos diferentes pelos quais o cliente pode entrar 
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em contato ou informar-se sobre a organização em questão. Uma vez que os serviços são 

experimentados, cada um desses elementos fornece pistas sobre a natureza e qualidade do 

produto do serviço. Inconsistência entre diferentes elementos pode debilitar a credibilidade 

da organização aos olhos dos clientes (Lovelock, 2002). 

Devido ao fato de muitos desempenhos de serviços serem inerentemente 

intangíveis, muitas vezes são difíceis de avaliar. Em conseqüência disso, os clientes 

freqüentemente procuram pistas tangíveis da natureza do serviço. Os encontros, às vezes, 

são mais fortuitos do que planejados (Cobra, 1987). 

Como os desempenhos dos serviços são intangíveis, a evidência física fornece pistas 

sobre a qualidade do serviço e, em alguns casos, influenciará fortemente a avaliação dos 

clientes, sendo assim as organizações precisam pensar cuidadosamente sobre a natureza da 

evidência física fornecida aos clientes (Cobra, 1987). 

 Elementos tangíveis e componentes de comunicação no sistema de marketing de 

serviços: 

Pessoal de serviços. Os contatos com clientes podem ser pessoais, por 

telecomunicações (telefone, fax, telegrama, telex, correio eletrônico) ou por correio e 

serviços de entrega rápida. Esse pessoal pode incluir: 

 

♦ Representantes de vendas; 

♦ Pessoal de atendimento ao cliente; 

♦ Pessoal de contabilidade; 

♦ Pessoal operacional que normalmente não presta serviço direto aos clientes (por 

exemplo, engenheiros e zeladores); 
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♦ Intermediários designados que são percebidos pelos clientes como 

representantes diretos da empresa de serviço. 

♦ Instalações e equipamentos de serviço: 

♦ Exterior do prédio, áreas de estacionamento, jardins; 

♦ Interior e mobílias do prédio; 

♦ Veículos; 

♦ Equipamentos de auto-atendimento operados por clientes; 

♦ Outros equipamentos. 

  

Comunicações não pessoais: 

 

♦ Cartas formais; 

♦ Folhetos/catálogos/manuais de instrução; 

♦ Propaganda; 

♦ Conjunto de símbolos; 

♦ Reportagens/editoriais nos meios de comunicação de massa. 

 

Outras pessoas: 

Clientes da mesma categoria encontrados durante a entrega de serviço; 

Comentários boca a boca de amigos, conhecidos ou mesmo de estranhos. 

- Administrando encontros de serviço 

Muitos serviços envolvem numerosos encontros entre clientes e funcionários, seja 

pessoalmente ou por telefone. Os encontros de serviço também podem ocorrer entre os 
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clientes e as instalações físicas ou equipamentos, sendo que os clientes estão tendo mais e 

mais encontros com máquinas automáticas projetadas para substituir o elemento humano 

(Cobra, 1987). 

A qualidade percebida é realizada no momento da verdade, quando o fornecedor do 

serviço e o cliente do serviço se encontram, a habilidade, a motivação e as ferramentas 

empregadas pelo representante da empresa e as expectativas e comportamento do cliente 

que, em conjunto, criarão o processo de entrega de serviço (Cobra, 1987). 

Estes encontros são chamados de momento da verdade: “um ponto na entrega de 

serviços em que os clientes interagem com funcionários ou equipamento de auto-

atendimento e cujo resultado pode afetar as percepções da qualidade do serviço” 

(Lovelock, 2002: 62). 

 

9 Avaliação dos Serviços 

As etapas pela qual passa um cliente na escolha, consumo e avaliação de um 

serviço, são etapas do processo de avaliação de um serviço. Quando os clientes decidem 

comprar um serviço para atender uma necessidade insatisfeita, normalmente, passam por 

um processo de compra mais complexo do que se decidissem comprar um produto. 

Características do serviço como intangibilidade e variabilidade dificultam aos clientes a 

avaliação de alternativas antes da compra de um serviço. Como parte da complexidade 

deste processo, em alguns casos, os clientes podem não conseguir determinar efetivamente 

a qualidade de sua experiência durante o consumo do serviço, ou mesmo depois. O 
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processo de avaliação dos serviços inicia-se da compra, é avaliado no encontro do serviço e 

estende-se após a compra do serviço (Cobra, 1987). 

 

- A etapa pré-compra 

É a primeira etapa no processo de compra do serviço, na qual o cliente identifica as 

alternativas, pesa benefícios e riscos e toma uma decisão de compra. A decisão de comprar 

e usar um serviço é tomada na etapa pré-compra. As necessidades e expectativas 

individuais são muito importantes aqui, porque influenciam quais alternativas o cliente irá 

considerar. Em certos casos, o cliente pode rapidamente escolher e usar um fornecedor 

específico do serviço, particularmente se a compra é rotineira e de risco relativamente 

baixo. Em outros casos, nos quais existem mais interesses em jogo ou nos quais o cliente 

planeja utilizar um serviço pela primeira vez, pode ser empreendida uma procura intensa de 

informações. Depois que um cliente conduziu uma busca de informações, que pode variar 

de breve e casual a demorada e completa, ele pode identificar vários fornecedores 

alternativos e depois pesar os riscos e benefícios de cada opção, antes de tomar a decisão de 

compra (Cobra, 1987). 

Esse elemento de risco percebido é particularmente relevante para os serviços que 

são ricos em atributos de experiência ou confiança, porque geralmente são mais difíceis de 

avaliar antes da compra e consuma. Os usuários que adquirem pela primeira vez são 

especialmente propensos a terem mais dúvidas receios sobre os riscos percebidos. As 

percepções de risco baseiam-se nos julgamentos dos clientes sobre a probabilidade de 

ocorrerem resultados negativos e no grau dessa negatividade. 
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Quando os clientes se sentem incomodados com os riscos, podem usar uma série de 

métodos para reduzi-los durante a etapa pré-compra (Lovelock, 2002).  

• Procurar informações a partir de fontes pessoais respeitadas (amigos e conhecidos); 

• Confiar na reputação da empresa; 

• Procurar garantias e fianças; 

• Procurar oportunidades para experimentar o serviço antes de comprar; 

• Perguntar a funcionários bem informados sobre serviços concorrentes; 

• Examinar pistas tangíveis ou outra evidência física; 

• Utilizar a Internet para comprar ofertas de serviços. 

 

A Etapa do encontro de serviço 

A segunda etapa no processo de compra do serviço, na qual a entrega do serviço 

ocorre por meio de interação entre o cliente e o fornecedor do serviço. Após os clientes 

decidirem comprar um serviço específico, eles se encontram uma ou mais vezes com o 

fornecedor de serviço (em alguns casos, podem até passar por um ou mais encontros 

durante a etapa de avaliação, antes de fazerem a escolha final do fornecedor). Esses 

encontros de serviços geralmente começam com uma solicitação do serviço feito a um 

fornecedor escolhido, talvez assumindo a forma de uma inscrição, uma reserva ou um 

simples pedido. Os encontros podem tomar a forma de trocas pessoais entre os clientes e 

profissionais de serviços ou interações pessoais com equipamento, telefones ou 

computadores. Em serviços de alto nível de contato pessoal, como restaurantes, assistência 

médica, hotéis e transporte público, os clientes podem ser expostos a uma série de 

encontros de serviços durante a entrega deste. 
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Para tomarem decisões quanto à qualidade do serviço, os clientes baseiam-se em 

vários fatores que afetam o resultado da etapa do encontro de serviço. Esses fatores incluem 

ambientes de serviço, profissionais de serviço e serviços de suporte. Os ambientes de 

serviço incluem todas as características tangíveis do ambiente no qual ocorre a entrega do 

serviço. O estabelecimento e o equipamento, o ambiente da empresa e os demais clientes 

podem afetar o que os clientes esperam durante um encontro de serviço e também suas 

percepções da qualidade do serviço. Os Profissionais de serviço são o fator mais importante 

na maioria dos encontros de serviço de alto nível de contato, nos quais eles participam de 

interações diretas e pessoais com os clientes, mas também podem afetar a entrega do 

serviço em situações em que o contato é menor. Os clientes esperam que os profissionais de 

serviço sigam scripts específicos durante o encontro de serviço e as violações desses scripts 

podem provocar diminuição na satisfação do cliente. Os funcionários devem ser 

cuidadosamente selecionados, treinados e remunerados para lidarem efetivamente com os 

encontros de serviço e os Serviços de suporte, que são constituídos das matérias-primas e 

equipamento, além de todos os processos dos bastidores que permitem ao pessoal de frente 

realizar adequadamente seu trabalho. Esse elemento é crítico porque os trabalhadores da 

linha de frente não podem fazer um bom trabalho para os clientes, a menos que recebam 

serviço de alta qualidade do pessoal de suporte (Lovelock, 2002). 

 

- A etapa pós-compra 

Esta etapa é a final no processo de compra de serviços. Nesta fase o cliente avalia a 

qualidade do serviço e sua satisfação ou insatisfação com o resultado do serviço. Durante a 

etapa pós-compra, os clientes continuam o processo que iniciaram na etapa do encontro de 
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serviço – avaliando a qualidade do serviço e sua satisfação ou insatisfação com a 

experiência do serviço. O resultado desse processo afetará suas intenções futuras, tais como 

se permanecem ou não fiéis a seu fornecedor de serviço e se transmitirão ou não 

recomendações positivas para membros de sua família e outros conhecidos (Lovelock, 

2002). 

Os clientes avaliam a qualidade do serviço comparando aquilo que esperavam com 

o que receberam. Se suas expectativas são atendidas ou superadas, eles acreditam que 

receberam serviço de alta qualidade. Os clientes satisfeitos são mais propensos a repetirem 

as compras ou serem fiéis. Entretanto, se a experiência de serviço não cumpre as 

expectativas dos clientes, eles acharão deficiente a qualidade do serviço. Eles podem 

reclamar, sofrer em silêncio ou futuramente trocar de fornecedor. As organizações de 

serviços devem encontrar maneiras eficazes de atender as expectativas e percepções dos 

clientes para aumentar a satisfação com o serviço 

 

10 Oferta de serviço 

 A oferta de serviços constitui em todos os elementos, em uma experiência de 

serviço destinados a propiciar valor para os clientes. Devido à avaliação do consumidor e 

aos processos de compra mais complexos para os serviços, é particularmente importante 

que as organizações de serviço compreendam como os clientes encaram a oferta de serviço. 

O serviço é um pacote constituído por um produto básico mais uma camada de serviços 

suplementares (Ambrósio, 2002). 

 

Elementos básicos e suplementares ao serviço 
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As organizações precisam pensar em desempenhar bem todas as ações e reações que 

os clientes percebem estar comprando e precisam estar certos de quais dessas várias 

interações constituem o produto básico e quais representam elementos suplementares ao 

serviço.  

O produto básico é o benefício central propiciado por uma empresa para atender 

necessidades específicas de seus clientes. Fornece o benefício central dirigido às 

necessidades específicas do cliente. Ele define o caráter fundamental da atividade de uma 

empresa. Os elementos suplementares ao serviço suprem benefícios adicionais para 

aumentar o produto básico e diferenciá-lo das ofertas dos concorrentes. Os elementos 

suplementares do serviço são os benefícios adicionais, propiciados por uma empresa para 

adicionar valor e diferenciação ao produto básico. 

Na maioria dos ramos de atividade – tanto de serviço como de fabricação -, o 

produto básico tende a tornar-se uma mercadoria à medida que aumenta concorrência e a 

atividade amadurece. Nos recursos naturais, como petróleo, minérios ou produção agrícola, 

o produto começa sua vida como mercadoria. É muito difícil proteger produtos inovadores 

da imitação pelos concorrentes. Mesmo na fabricação, em que as invenções podem ser 

patenteadas, está cada vez mais difícil manter a liderança do produto. Basta pensar na 

rapidez com que os produtos inovadores e de alta tecnologia são clonados e com que as 

patentes de proteção são contornadas. 

Uma vez que a inovação significativa em produtos básicos parece ser um evento 

raro em muitos ramos de atividade, grande parte da ação ocorre entre elementos 

suplementares ao serviço, o que oferece a oportunidade nos ramos consolidados de 

aumentar as percepções de valor por parte dos clientes (Ambrósio, 2002). 
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Para os clientes de um ramo consolidado, normalmente diferenciação significativa e 

valor adicionado derivam de um pacote inteiro de elementos suplementares ao serviço. O 

bom desempenho do serviço básico é uma questão de fazer ou morrer, mas há algumas 

diferenças no papel e importância relativas de vários serviços suplementares. 

Cada vez mais, as empresas descobrem que fornecer informações (por telefone ou 

outro meio), tirar pedidos, faturar e resolver problemas faz parte desta categoria. Se não 

conseguirem realizar bem essas tarefas – tarefas que são comuns a quase todos os ramos de 

serviço -, parecerão incompetentes e descuidados e estarão montando o palco para um 

declínio certo. 

Elementos de abordagem estratégica da qualidade 

Nesta parte do estudo serão analisados atributos referentes à qualidade, e as formas 

que os clientes utilizam para julgar o que é um produto/serviço de qualidade. Este item será 

apresentado da seguinte maneira: 

• Conceitos e definições da qualidade 

• Dimensões da qualidade 

 

Para que um consumidor continue consumindo os produtos ou serviços de uma 

determinada empresa, tendo outras opções de consumo através de produtos concorrentes ou 

substitutos, o mesmo precisa estar satisfeito com a qualidade apresentada. Este estudo 

analisará neste capítulo, as dimensões da qualidade do ponto de vista do consumidor, já que 

muitas organizações afirmam ter qualidade (por um indicativo técnico ou de produção), 

mas seus clientes não entendem desta forma. E como analisado anteriormente, a 

insatisfação é uma das causas de abando de um determinado fornecedor. 
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Não são os fornecedores do produto, mas quem eles servem – os clientes, usuários e 

aqueles que os influenciam ou representam – que têm a última palavra quanto a até que 

ponto um produto atende as suas necessidades e satisfaz suas expectativas. Sendo assim 

deve-se considerar que: 

 A satisfação relaciona-se com o que a concorrência oferece. 

 A satisfação, relacionada com o que a concorrência oferece, é conseguida durante a 

vida útil do produto, e não apenas na ocasião da compra. 

 É preciso um conjunto de atributos para proporcionar o máximo de satisfação 

àqueles a quem o produto atende (Garvin, 2002). 

São os clientes e não os departamentos internos, que dão a última palavra ao 

determinar se um produto é aceitável ou não. A implicação disso é que o atendimento às 

especificações passou a ser uma preocupação secundária, que só seria alvo de atenção após 

a cuidadosa definição das necessidades dos usuários. Se assim não fosse, a excelência do 

controle de processo teria pouca vantagem, pois seria facilmente desviada. 

Esta perspectiva sugere várias exigências novas. A pesquisa de mercado para se 

avaliar a qualidade torna-se mais importante; se assim não fosse, as empresas não teriam 

como saber posicionar seus produtos com a base na qualidade. Alguns métodos incluem 

exames cuidadosos dos produtos dos concorrentes, além de levantamentos para se 

estabelecer exatamente o que os clientes querem dizer quando afirmam que um produto é 

de melhor qualidade do que outro. Além disso, a atenção se desvia dos preços iniciais, por 

ocasião da compra, para os custos do ciclo de vida, que incluem os gastos com atendimento 

e manutenção no tempo, refletindo assim, com maior exatidão, os custos totais dos 
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usuários. Até as reclamações dos consumidores podem ter um novo papel a desempenhar 

como valiosas fontes de informação de mercado (Garvin, 2002).  

 

11 Conceitos e definições 

Apesar do interesse das organizações, a qualidade continua sendo um termo 

facilmente mal entendido, seus sinônimos vão desde o luxo e o mérito até a excelência e o 

valor. Diferentes empresas também parecem ter interpretações diversas ao empregarem o 

termo, assim como diferentes grupos dentro da mesma empresa. Sem mais refinamento, é 

inevitável que continuem existindo ambigüidade e confusão (Paladini, 2000).  

Portanto, é essencial um melhor entendimento do termo para que a qualidade possa 

assumir um papel estratégico. Estudiosos de quatro disciplinas – filosofia, economia, 

marketing e gerência de operações – vêm analisando a qualidade, mas cada grupo tem visto 

a qualidade de um ponto de vista diferente. A filosofia tem se concentrado nas questões de 

definição; a economia, na maximização dos lucros e no equilíbrio de mercado; o marketing, 

nos determinantes do comportamento dos compradores e na satisfação dos clientes; e a 

gerência de operações, nas práticas de engenharia e no controle da produção. O resultado 

tem sido uma série de perspectivas que competem entre si, cada uma delas baseada num 

esquema de análise diferente e empregando sua própria terminologia (Paladini, 2000). 
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11.1 Definindo qualidade 

Em seu livro Gerenciando a Qualidade, David Garvin lista cinco abordagens 

principais para a definição da qualidade: a transcendente, a baseada no produto, a baseada 

no usuário, a baseada na produção e a baseada no valor (Garvin, 2002: 48 e 49). 

 

I.Transcendente: 

 “Qualidade não é uma idéia ou uma coisa concreta, mas uma terceira entidade 

independente das duas... embora não se possa definir qualidade, sabe-se o que ela é”. 

(Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, Nova Iorque, Bantam 

Books, 1974, pp.185, 213.). 

 

 “... uma condição de excelência que implica em ótima qualidade, distinta de má 

qualidade... Qualidade é atingir ou buscar o padrão mais alto em vez de se contentar com 

o mal feito ou fraudulento”. (Bárbara W. Tuchman, “The Decline of Quality”, New York 

Times Magazine, 2 de novembro de 1980, p. 38.). 

 

II. Baseada no produto: 

 “Diferenças de qualidade correspondem a diferenças de qualidade de algum 

ingrediente ou atributo desejado”.(Lawrence Abbott, Quality and Competition, Nova 

Iorque: Columbia University Press, 1955, pp. 126-27.). 
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 “Qualidade refere-se às quantidades de atributos sem preço presentes em cada 

unidade do atributo com preço”.(Keith B. Leffer, “Ambiguous Changes in Product 

Quality” American Economic Review, dezembro de 1982, p. 956.). 

 

III. Baseada no usuário: 

 “Qualidade consiste na capacidade de satisfazer desejos...” (Corwin D. Edwards, 

“The Meaning of Quality”, Quality Progress, outubro de 1968, p. 37.). 

 

 “Na análise final de mercado, a qualidade de um produto depende de até que ponto 

ele se ajusta aos padrões das preferências do consumidor”.(Alfred ª Kuehn e Ralph L. 

Day, “Strategy of Product Quality”, Harvard Business Review, novembro-dezembro de 

1962, p. 101.). 

 “Qualidade é adequação ao uso”.(J. M. Juran, org., Quality Control Handbook, 3ª 

edição, Nova Iorque: McGraw-Hill, 1974, pp. 2-2.) 

 

IV. Baseada na produção: 

 “Qualidade (quer dizer) conformidade com as exigências”. (Philip B. Crosby, 

Quality Is Free, Nova Iorque: New American Library, 1979, p. 15.). 

 

 “Qualidade é o grau em que um produto específico está de acordo com um projeto 

ou especificação”. (Harold L. Gilmore, “Product Conformance Cost”, Quality Progress, 

junho de 1074, p. 16.) 
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V. Baseada no valor: 

 “Qualidade é o grau de excelência a um preço aceitável e o controle da viabilidade 

a um custo aceitável”. (Robert ª Broh, Managing Quality for Higher Profits, Nova Iorque: 

McGraw-Hill, 1982, p.3.). 

 

 “Qualidade quer dizer o melhor para certas condições do cliente. Essas condições 

são (a) o verdadeiro uso e (b) o preço de venda do produto”. (Armand V. Feigenbaum, 

Total Quality Control, Nova Iorque: McGraw-Hill, 1961, p. 1). 

 

- Transcendente 

De acordo com a visão transcendente, qualidade é sinônimo de excelência inata.  É 

não só absoluta, como também universalmente reconhecível, uma marca de padrões 

irretorquíveis e alto nível de realização. Uma premissa implícita da visão transcendente é 

que há algo de intemporal e duradouro nas obras de alta qualidade, uma essência que paira 

acima das mudanças de gosto ou estilo. Às vezes, a abordagem transcendente equipara 

qualidade ao fino artesanato e a uma rejeição da produção em massa. Porém, o mais 

freqüente é alegar que não se pode definir qualidade com precisão, que ela é uma 

propriedade simples, não passível de análise, que aprendemos a reconhecer apenas pela 

experiência (Garvin, 2002). 

A dificuldade desta visão é que ela proporciona pouca orientação prática. 

Argumentar que o quê caracteriza a qualidade é o “esforço intenso” e “seriedade de 

propósito” pouco nos diz sobre como os produtos de qualidade diferem dos meios 

grosseiros. A qualidade continua sendo enlouquecedouramente enganadora. Na verdade, 



  116 

 

 

em seu aspecto mais primitivo esta definição não vai além da alegação de que, qualquer que 

seja a natureza da qualidade, os gerentes conhecê-la-ão quando a virem (Garvin, 2002).  

 

Baseada no produto 

As definições baseadas no produto vêem a qualidade como uma variável precisa e 

mensurável. As diferenças de qualidade refletem, assim, diferenças da qualidade de algum 

ingrediente ou atributo de um produto. Sorvetes de alta qualidade têm um alto conteúdo de 

gordura, assim como os tapetes finos possuem um grande número de nós por centímetro 

quadrado. Esta abordagem confere uma dimensão vertical ou hierárquica à qualidade, pois 

os produtos podem ser classificados de acordo com a quantidade do atributo desejado por 

eles possuído. Mas uma classificação sem ambigüidade só se torna possível se os atributos 

em questão forem classificados na mesma ordem praticamente por todos os compradores. 

Há dois corolários nesta abordagem. O primeiro é que uma melhor qualidade só 

pode ser obtida a um custo mais alto. Como a qualidade reflete a quantidade de atributos 

contidos num produto, e como os atributos envolvem um custo e produção, produtos de 

melhor qualidade serão mais caros. Segundo, a qualidade é vista como característica 

inerente aos produtos, e não como algo atribuído a eles. Como a qualidade reflete a 

presença ou ausência de atributos mensuráveis do produto, pode ser avaliada objetivamente 

e se baseia em mais do que apenas preferências (Garvin, 2002).  

 

- Baseada no usuário 

As definições baseadas no usuário partem da premissa de que a qualidade “está 

diante dos olhos de quem observa”. Admite-se que cada consumidor tenha diferentes 
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desejos ou necessidades e que os produtos que atendam melhor suas preferências sejam os 

que eles acham os de melhor qualidade. Esta também é uma visão idiossincrática e pessoal 

da qualidade, altamente subjetiva. Na literatura de marketing, levou à noção de “pontos 

ideais”: combinações precisas de atributos de produtos que proporcionem a maior 

satisfação a um determinado consumidor. Na literatura econômica, levou à visão de que as 

diferenças de qualidade são percebidas por deslocamentos na curva da procura de um 

produto. E, na literatura de administração de operações, deu origem ao conceito de 

“adequação ao uso”. Mas cada um destes conceitos enfrenta dois problemas. O primeiro 

deles é prático: como agregar preferências individuais amplamente variáveis para que elas 

permitam definições significativas da qualidade em nível de mercado. O segundo é mais 

fundamental: como distinguir os atributos do produto que sejam um sinal da qualidade dos 

que simplesmente maximizam a satisfação do consumidor (Garvin, 2002). 

A qualidade baseada no usuário iguala qualidade à satisfação máxima. Embora 

ambas estejam relacionadas, não são idênticas. Um produto que maximize a satisfação é 

preferível a outro que satisfaça a menos necessidades. A equivalência implícita muitas 

vezes se desfaz na prática. Por exemplo, os livros das listas dos mais vendidos são, 

claramente, preferidos pela maioria dos leitores, muito embora pouca gente argumente que 

eles representem o que há de mais elevado na literatura. Analogicamente, os consumidores 

podem gostar de uma determinada marca por causa de seu sabor incomum ou de suas 

características, mas podem achar que outra marca é de qualidade superior. Nesta última 

avaliação, as características objetivas do produto também estão sendo consideradas 

(Garvin, 2002).  
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 Baseada na produção: 

As definições baseadas na produção concentram-se no lado da oferta da equação e 

se interessam basicamente pelas práticas relacionadas com a engenharia e a produção. 

Em se tratando de serviços, conformidade significa normalmente exatidão ou 

cumprimento de prazos. Alguns exemplos são os saldos bancários calculados corretamente 

e vôos que partem e chegam dentro do horário. 

Embora a abordagem baseada na produção reconheça o interesse do consumidor 

pela qualidade – um produto ou serviço que se desvie das especificações, provavelmente 

será mal feito ou prestado - seu enfoque básico é interno. 

Segundo a abordagem baseada na produção, as melhoras da qualidade (equivalentes 

a reduções do número de desvios) levam a menores custos, pois impedir defeitos é 

considerado mais barato que os corrigir ou refazer o trabalho (Garvinn, 2002). 

- Baseada no valor 

As definições baseadas no valor definem, a qualidade em termos de custos e preços. 

Assim, um produto de qualidade é um produto que oferece um desempenho ou 

conformidade a um preço ou custo aceitável. 

Apesar de sua importância óbvia, esta abordagem é de difícil aplicação na prática. 

Mistura dos conceitos relacionados, mas distintos: excelência e valor. O resultado é uma 

coisa híbrida – excelência que se pode adquirir – sem limites bem definidos, sendo muitas 

vezes altamente subjetiva (Garvin, 2002). 
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11.1.1 Dimensões da qualidade 

Para analisar a qualidade torna-se necessário categorizar as diversas dimensões que 

a mesma assume, como nos informa Paladini em seu livro Gestão da Qualidade, um dos 

problemas enfrentados pela busca da qualidade é de conceito, como este termo pode 

identificar diversas abordagens distintas, torna-se fundamental analisar as diversas 

dimensões (Paladini, 2000). Pode-se identificar oito dimensões ou categorias da qualidade 

como esquema de análise: 

  

 Desempenho 

 Características 

 Confiabilidade 

 Conformidade 

 Durabilidade 

 Atendimento 

 Estética 

 Qualidade percebida 

 

Cada categoria é estanque e distinta, pois um produto ou serviço pode ser bem 

cotado em uma dimensão, mas qual classificado em outra. Contudo, em muitos casos as 

dimensões estão inter-relacionadas. Um princípio básico da abordagem estratégica é que a 

qualidade deve ser definida do ponto de vista do cliente. Isso requer uma profunda 

compreensão do termo. Além disso, quanto mais desagregado fica o conceito da qualidade, 

mais amplas tornam-se as opções abertas para as empresas que queiram competir nesta 
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base. Tornam-se possíveis estratégias mais restritas, com alvo certo, onde várias empresas 

da mesma indústria são capazes de seguir orientações diferentes com relação à qualidade. 

Também é preciso decidir entre opções de combinação das diversas dimensões. Como 

dimensões múltiplas permitem estratégias múltiplas, a concorrência pela qualidade torna-se 

mais complexa. 

 

- Desempenho: 

Desempenho refere-se às características operacionais básicas de um produto. No 

caso de um carro, elas seriam, por exemplo, a aceleração, o manejo, a velocidade regular e 

o conforto; no caso de um televisor, seriam o som, a nitidez da imagem, a cor e a 

capacidade de captar sinais distantes. Em empresas prestadoras de serviços como as 

lanchonetes e as empresas de aviação, um aspecto importante do desempenho é, muitas 

vezes, a velocidade de atendimento ou não ser obrigado a ficar esperando (Garvin, 2002). 

- Características: 

 Características são os adereços dos produtos, aquelas características secundárias 

que suplementam o funcionamento básico do produto. Alguns exemplos são: as bebidas 

gratuitas numa viagem de avião e o enxugamento e ciclos para roupas de algodão numa 

máquina de lavar e sintonizadores automáticos de um televisor em cores. Em muitos casos, 

a linha que separa as características básicas do produto (desempenho) das características 

secundárias é difícil de traçar. As características, como o desempenho do produto, 

envolvem atributos objetivos e mensuráveis; sua tradução em diferenças da qualidade é 

igualmente aferida por preferências pessoais. A distinção entre as duas é, em grande parte, 

uma questão de centralismo ou de importância para o usuário (Garvin, 2002). 
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- Confiabilidade 

A confiabilidade reflete a probabilidade de mau funcionamento de um produto ou de 

ele falhar num determinado período. Dentre as medidas mais comuns da confiabilidade 

estão o tempo médio para a primeira falha, o tempo médio entre falhas e a taxa de falhas 

por unidade de tempo.  

A confiabilidade normalmente torna-se mais importante para os consumidores à 

medida que os tempos de parada da produção e a manutenção vão ficando mais caros. 

 

- Conformidade 

Outra dimensão da qualidade é a conformidade, ou o grau em que o projeto e as 

características operacionais de um produto estão de acordo com padrões preestabelecidos. 

Existem duas abordagens distintas da conformidade: a primeira iguala conformidade ao 

cumprimento de especificações; a segunda, parte da idéia de uma “função de perda” que 

mede as perdas provocadas por um produto para a sociedade a partir do momento em que 

ele sai da fábrica. Tais perdas incluem custos de garantia, fregueses insatisfeitos e outros 

problemas devido às falhas de desempenho. 

Nas empresas prestadoras de serviços, as medidas de conformidade normalmente se 

concentram na exatidão e no cumprimento de prazos, incluindo contagens de erros de 

processamento, atrasos, imprevistos e outros erros freqüentes (Garvin, 2002). 

 

- Durabilidade 



  122 

 

 

A durabilidade, uma medida da vida útil do produto, possui dimensões econômicas 

e técnicas. Tecnicamente, pode-se definir durabilidade como o uso proporcionado por um 

produto até ele se deteriorar fisicamente (Garvin, 2002). 

Os consumidores têm diante de si uma série de escolhas. Toda vez que um produto 

falha, eles têm que avaliar o custo esperado, tanto monetário quanto em incômodo pessoal, 

de reparos futuros, comparando-o com o investimento e as despesas operacionais de um 

modelo mais novo e mais digno de confiança. Em tais circunstâncias, a vida útil de um 

produto é determinada pelos custos de reparos, pelas avaliações pessoais de tempo e 

incômodo, pelas mudanças da moda, pelas perdas devidas as interrupções do trabalho e 

pelos preços relativos, tanto quanto pela qualidade dos componentes e dos materiais 

empregados. 

Esta abordagem da durabilidade tem duas implicações importantes. Primeiro, ela 

sugere que a durabilidade e a confiabilidade estão intimamente associadas. Um produto que 

falha com freqüência provavelmente será sucateado mais cedo que outro, mais confiável; os 

custos de reparos serão correspondentemente mais altos e a compra de uma marca 

concorrente parecerá muito mais aconselhável. Devido a esta ligação, as empresas às vezes 

tentam tranqüilizar seus clientes oferecendo garantias sem limite de prazo para seus 

produtos, esta abordagem sugere que os dados de durabilidade devem ser interpretados com 

cuidado (Garvin, 2002). 

 

- Atendimento 

Uma sexta dimensão da qualidade é o atendimento, ou a rapidez, cortesia e 

facilidade de reparo. Os consumidores não se preocupam apenas com a possibilidade de um 
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produto estragar, mas também com o tempo que será obrigado a esperar até que as 

condições normais sejam restabelecidas, a pontualidade do atendimento e a freqüência com 

que as chamadas para serviços ou reparos deixam de resolver os problemas. Nos casos em 

que os problemas não são imediatamente resolvidos e os consumidores fazem reclamações 

formais, as normas de tratamento das reclamações da empresa também influenciarão, 

provavelmente, a avaliação final que os fregueses fazem da qualidade do produto e do 

serviço. 

Às vezes, os clientes continuam insatisfeitos mesmo depois de feitos os reparos. 

Também podem não concordar com o preço cobrado. O mais comum é os problemas não 

serem completamente solucionados ou o atendimento ser insatisfatório por outros motivos. 

Alguns clientes ficam insatisfeitos mesmo que os produtos não tenham tido que ser 

consertados. Este descontentamento muitas vezes provoca reclamações; a forma pela qual 

são tratadas estas reclamações exerce uma importante influência na reputação da qualidade 

e atendimento da empresa (tratado no capítulo anterior).  

Estética 

A estética – a aparência de um produto, o que se sente com ele, qual o seu som, 

sabor ou cheiro – é uma questão de julgamento pessoal e reflexo das preferências 

individuais. De fato, o conceito de marketing de “pontos ideais” – as combinações de 

atributos do produto que melhor atendem às preferências de um determinado consumidor – 

tem sido freqüentemente aplicado somente a esta dimensão da qualidade (Garvin, 2002). 

 

 Qualidade percebida 
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Os consumidores nem sempre possuem informações completas sobre um produto ou 

os atributos de um serviço. Muitas vezes, a única base de comparação das marcas, são 

medidas indiretas. A durabilidade de um produto, por exemplo, raramente pode ser 

observada diretamente; em geral, precisa ser deduzida a partir de diversos aspectos 

tangíveis e intangíveis do produto. Em tais circunstâncias, as inferências e outros artifícios 

indicativos tornam-se importantes para se inferir alguma coisa acerca de qualidade. As 

imagens, a propaganda e os nomes de marcas – percepções da qualidade, mas não a própria 

realidade – podem ser críticas. Pesquisas de mercado verificaram que o país onde um 

produto é produzido é considerado por muitos consumidores um sinal de sua qualidade 

(Garvin, 2002).  

A reputação é, de fato, um dos principais fatores que contribuem para a qualidade 

percebida. Sua força se origina numa analogia não declarada: a de que a qualidade dos 

produtos fabricados por uma empresa hoje é parecida com a qualidade dos produtos que ela 

fabricava em épocas passadas, ou que a qualidade dos produtos de uma linha de produtos 

recém-colocada é parecida com a qualidade dos produtos mais antigos de uma empresa 

(Garvin, 2002). 

 

11.2 Estratégias de fidelização 

A fidelização deve ser entendida como um processo que demanda ações planejadas 

e coordenadas objetivando um fim específico. Para entender este processo este estudo 

organizou esta parte da seguinte forma: 

Importância da fidelização 

Pós- Marketing 
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Construção de lealdade 

Envolvendo os funcionários no atendimento de reclamações; 

Formação de expectativas; 

Satisfação do consumidor; 

Determinantes humanos na prestação de bons serviços; 

Criação de um programa de retenção e fidelização de clientes. 

Conforme analisado na contextualização do problema, o mercado de comunicação 

móvel enfrenta uma concorrência sem precedentes, com seis concorrentes disputando o 

mercado de forma acirrada e neste contexto é fundamental que as empresas planejem como 

fidelizar os clientes conquistados, o custo de captação de clientes no mercado corporativo 

envolve grandes somas em razão do subsídio de aparelhos, do custo de manutenção de uma 

força de vendas especializada entre outros. Neste cenário mais agressivo e composto de 

muitos concorrentes, cada um deles oferecendo produtos ou serviços relativamente 

equivalentes, os consumidores flertam de uma marca a outra sem sentimentos de “traição” 

a uma marca favorita ou temor de perder valor ao mudar entre as marcas disponíveis 

(Vavra, 1993). 

Competir em tal mercado para conquistar novos clientes (a preocupação aparente da 

maioria dos profissionais de marketing contemporâneos) pode ser fácil, porque os clientes 

demonstram lealdade de marca muito pequena. Eles poderiam comprar mais uma ou duas 

vezes. O que é consideravelmente mais difícil em tal dinâmica de mercado é manter os 

clientes comprando regularmente uma marca ou serviço. Dados os custos decorrentes de 

conquistar novos clientes, a única maneira de lucrar em tal situação é de aumentar o tempo 
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de vida de compra dos clientes atuais. Portanto, a retenção de clientes é de longe mais 

importante do que a atração de clientes (Vavra, 1993). 

  

Orientação atual de Marketing 

Em seu livro Marketing de Relacionamento, Terry Vavra cita algumas definições de 

Marketing encontradas em livros textos e pela American Marketing Association com: 

Um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que 

necessitam e desejam através da criação, oferta e mudança de produtos, bens e serviços de 

valor entre si. 

 

Sete elementos-chave foram associados a essa definição: 

 

Seleção de um mercado ou mercados-alvo. 

Identificação dos desejos, necessidades e demandas de um grupo selecionado de 

mercado. 

Combinação de produtos, bens e serviços existentes ou novos para atender esses 

desejos, necessidades e demandas. 

Entrega de satisfação. 

Estabelecimento e administração de um “processo de mudança” para fixar preço, 

promover e entregar produtos, bens ou serviços logisticamente. 

Antecipação da mudança que ocorrerá no mercado-alvo e no ambiente. 
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Esses elementos descrevem uma perspectiva que pode ser chamada marketing de 

conquista. O objetivo é volume – claramente “conquistar” o maior número possível de 

clientes. Nesse cenário, a principal confiança do esforço de marketing da organização é 

dedicada a gerar novos clientes, mais e mais. As prioridades das empresas a partir dessa 

perspectiva têm sido as seguintes: 

  

Identificar um mercado-alvo. 

Determinar as necessidades do mercado-alvo. 

Combinar um produto ou serviço que elas possam produzir para atender as 

necessidades do mercado. 

Atrair um número máximo de consumidores no mercado-alvo para experimentar o 

produto ou serviço (Vavra, 1993). 

 

Esta seqüência vem sendo repetida como uma tentativa para conquistar um número 

máximo de novos consumidores. 

A conquista de novos consumidores tem sido, sem dúvida, o desejo das empresas 

para aumentar seus faturamentos e lucros. As empresas, com suas desenfreadas 

expectativas de expandir mercados vêm tradicionalmente olhando além de sua base atual de 

clientes para aqueles que ainda não compram seus produtos e serviços. A busca por novos 

clientes envia profissionais de marketing para missões quixotescas, enquanto as empresas 

mantêm garantida sua base atual de clientes. 

As empresas, focadas em conquistar novos clientes, concentram esforço e capital 

sobre esses prováveis clientes potenciais. A pesquisa pode mesmo ser conduzida com a 
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intenção de possibilitar a modificação do produto ou serviço da empresa, para torná-lo 

ainda mais atraente a um maior número de pessoas. 

Mas como uma organização objetiva à conquista de novos clientes, os clientes 

atuais freqüentemente são negligenciados. Assume-se que o apoio ou patrocínio dos 

clientes atuais permanece. Seu valor para a empresa é esquecido; sua contribuição para o 

lucro é dada como certa. Presume-se que sua satisfação continua. A organização falha em 

sua manutenção. Quando esses clientes deixam de ser fiéis, suas mudanças de preferência 

são justificadas racionalmente: não podemos satisfazer a todos (Vavra, 1993). 

- Valor dos clientes atuais 

65% dos negócios das empresas vêm mantendo clientes satisfeitos. 

Custa cinco vezes mais conquistar um novo cliente do que manter um cliente atual. 

Uma empresa que perde por dia um cliente que gasta $ 50 por semana, sofrerá uma 

redução de venda de $ 1.000.000 no ano seguinte. 

91% de clientes insatisfeitos jamais comprarão dessa mesma empresa e 

comunicarão sua satisfação à pelo menos nove outras pessoas (Vavra, 1993: 30). 

Além da perda de oportunidade de negócios, estudos mostram o tremendo potencial 

destrutivo dos clientes insatisfeitos. Foi determinado que mais de 90% dos clientes 

insatisfeitos não farão esforços para fazer reclamações; eles simplesmente passam a fazer 

negócios com um concorrente. Mas eles manifestam sua insatisfação junto a outros clientes 

potenciais. Dessa forma, perder um cliente insatisfeito pode ser mais prejudicial do que 

parece; um cliente magoado pode transmitir suas queixas a outros nove clientes atuais ou 

potenciais, multiplicando por nove o grau de insatisfação (Vavra, 1993). 
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Nos objetivos de Levitt para as organizações, é dada igual importância tanto para 

manter clientes como para conquistar novos. Manter clientes é algo muito diferente, que 

exige um conjunto deferente de atividades de marketing. 

 

 Pós-Marketing 

No passado, o marketing para conquistar e manter cliente, era feito paralelamente. 

Venda e serviço faziam parte do mesmo relacionamento fornecedor-cliente, entretanto, à 

medida que a sociedade torna-se mais móvel, industrializada e tecnocrática, surge uma 

distinção entre a venda e as atividades pós-venda, sendo a atividade de pós-marketing 

atribuída aos departamentos de reclamações, de serviços e de garantia. 

Essa mentalidade vem sendo refletida há anos nas estruturas formais, nas 

hierarquias e nas filosofias orçamentárias das empresas. Marketing de conquista e 

promoção continua dominando, enquanto atividades de serviços são subempregadas, 

colocadas em níveis inferiores, vistas estritamente como centros de custo e tidas como 

secundárias em uma estratégia empresarial competitiva. 

A partir da perspectiva do cliente, é mais provável que uma compra seja vista como 

o início de um relacionamento. O cliente sente desejo ou necessidade considerável para 

uma interação continuada com a organização de venda. Mas a visão de um relacionamento 

progressivo provavelmente age diretamente contra o modo de pensar da organização 

orientada para “vendas agressivas”, que pode considerar a venda de seus produtos ou 

serviços como o ápice de seu esforço e relacionamento com o cliente (McKenna, 1992). 

Marketing deve mudar a mentalidade de completar uma venda para a de iniciar um 

relacionamento; de fechar um negócio para construir lealdade. Todavia, no planejamento 
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diário do esforço de marketing, geralmente é dedicada maior atenção para a conquista – 

ganhar novos clientes para determinada marca, produto ou serviço. É também muito raro 

encontrar uma empresa que também dedique atenção a maximizar a satisfação dos clientes 

atuais. Em tal empresa, o cliente não apenas estaria correto como também sua opinião seria 

ouvida atentamente. Este é o espírito das atividades pós-marketing (McKenna, 1992). 

McKenna sugere em seu livro Marketing de Relacionamento que se indague aos 

executivos de marketing sobre seu orçamento para marketing de relacionamento. 

Geralmente, isso nem mesmo é conhecido como um papel de marketing. Onde existe a 

idéia do pós-marketing, as políticas operacionais de grande número de diferentes 

departamentos ou atividades são afetadas: serviços ao cliente, orientação ao consumidor, 

políticas de devolução e até boletins ou comunicações ao consumidor (McKenna, 1992). 

Esse cuidado e interesse fazem parte do pós-marketing, porque aplica princípios de 

marketing aos clientes após eles terem comprado bens ou serviços de uma empresa. 

 

Pós-marketing inclui os seguintes elementos (Vavra, 1993: 33). 

Atividades e esforços para manter clientes satisfeitos após a compra. 

Fazer tudo que for possível pra aumentar a probabilidade de os clientes atuais 

comprarem novamente o produto ou marca da mesma empresa em futuras ocasiões de 

compra. 

Aumentar a probabilidade de que os clientes atuais comprarão outros produtos da 

mesma empresa (um produto ou linha de produtos complementares) em vez de procurarem 

um concorrente quando necessitarem de tais produtos. 
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Mensurar repetidamente a extensão da satisfação dos clientes pelos produtos ou 

serviços atuais; deixá-los consciente de que estão sendo cuidados e utilizar a informação 

coletada no planejamento estratégico. 

 

- Psicologia do Pós-Marketing 

Diversos estudos sobre a eficácia da propaganda vêm descobrindo repetidamente, 

que uma das audiências mais atentas para a propaganda são os compradores recentes de um 

produto. Esta constatação tem sido explicada pela confiança com que compradores recentes 

buscam na propaganda (impressa, radiofônica ou televisiva) como meio para reforçar a 

sabedoria da compra que eles recentemente fizeram (seja em relação à marca, ao modelo ou 

à própria decisão de compra). Obviamente, quanto mais ampla, mais significante e mais 

cara for a compra, mais forte será a motivação para encontrar a confirmação da informação. 

Mas mesmo nas compras pequenas, ainda existe, sem dúvida, algum desejo por parte do 

consumidor em saber se comprou sabiamente (Vavra, 1993). 

 Essa atividade de busca de informação é um processo de reduzir ou tentar evitar a 

dissonância cognitiva - o reconhecimento mental que alguém comprou algo que pode não 

ter sido a alternativa mais inteligente ou mais racional. A necessidade do cliente em 

assegurar a certeza pós-compra é algo forte e algo não negligenciado por algum vendedor 

esperto. Existe valor real em falar a um cliente após a compra de um produto ou serviço ter 

sido efetivada para assegurar-lhe que ele comprou sabiamente e que ele está obtendo o 

melhor valor por seu dinheiro. 

Existe outro princípio psicológico que confirma o valor do reforço pós-compra 

através do pós-marketing. A teoria da aprendizagem descreve a possibilidade aumentada 
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das respostas repetidas (compras) que são vistas como recompensadas. O problema de 

marketing é que muitos consumidores de produtos e serviços não experimentam claramente 

qualquer recompensa direta ou imediata. Freqüentemente, as empresas estão muito 

convencidas do desempenho de seu produto ou serviço, pressupondo que seus clientes 

experimentarão os benefícios de ter comprado seus produtos ou serviços. É bem melhor que 

as empresas sejam menos convencidas e passem a dirigir ativamente seus clientes na 

descoberta da recompensa da escolha dos produtos ou serviços através de atividades pós-

marketing (Vavra, 1993). 

Dessa perspectiva pós-marketing, as atividades tornam-se componentes críticos de 

qualquer projeto de satisfação ou serviço, porque através do oferecimento de informação e 

segurança pós-compra ajuda a influenciar como os clientes percebem a qualidade do 

produto ou serviço comprado. 

           Pós-marketing é o processo de proporcionar satisfação contínua e reforço aos 

indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram clientes. Os clientes 

devem ser identificados, reconhecidos, comunicados, auditados em relação à satisfação e 

respondidos. O objetivo do pós-marketing é construir relacionamentos duradouros com 

todos os clientes (Vavra, 1993). 

 Já o Marketing é o processo de conceber, produzir, fixar preço. Promover e 

distribuir idéias, bens e serviços que satisfazem as necessidades de indivíduos e 

organizações. Incorpora toda a miríade de processos de mudança para distribuir produtos e 

serviços. Requer também previsão para antecipar as mudanças ambientais e modificar as 

ofertas para competir em um mercado mutante com maior eficácia (Vavra, 1993). 
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O objetivo do marketing de relacionamento é a retenção de clientes. 

Relacionamentos são construídos sobre familiaridade e conhecimento. 

 

12 Construção e crescimento de lealdade 

O crescimento e desenvolvimento de lealdade dos clientes podem ser bem 

representados pela escada de lealdade. Este processo assume que os relacionamentos são 

desenvolvidos através de etapas, e que as empresas devem ter este processo em seu 

planejamento, para intensificar o relacionamento do cliente com a empresa. A noção é que 

os clientes atuais e potenciais devem subir uma escada ou dar passos em termos de 

intensidade de lealdade em relação à empresa. 

São descritos os seguintes passos (Vavra, 1993): 

 Clientes prováveis (suspects): o universo de pessoas (ou organizações) identificadas 

como suspeitos de se tornarem clientes. 

 Clientes potenciais (prospects): indivíduos que já ouviram falar dos produtos ou 

serviços de uma empresa e, portanto, têm algum grau de conhecimento dela, mas ainda não 

compraram. 

 Experimentadores: compradores de primeira vez; aqueles que estão testando 

produtos ou serviços de uma empresa; seu julgamento é velado. 

 Repetidores de compra: compradores que estão iniciando um compromisso mental 

com a empresa ao repetirem a compra do produto ou serviço. 

 Clientes fiéis: pessoas que compram uma variedade de produtos e serviços de uma 

empresa durante muito tempo, escolhendo as marcas desta entre outras concorrentes e, 

deste modo, demonstrando lealdade. 
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 Defensores (advogates): clientes que defendem ativamente uma empresa e a 

recomendam a seus amigos ou colegas de trabalho. 

 

O principal mecanismo para manter relacionamentos de longa duração com os 

clientes é aumentar sua satisfação através de interações com a empresa, tanto em qualidade 

quanto em número. Para monitorar as interações, a empresa precisa ter um conhecimento 

completo de como os clientes compram atualmente seus produtos ou serviços e como eles 

interagem com ela. Em relação às interações com a organização, a empresa deve saber 

quando, como, em que condições, para quais propósitos e com quem os clientes interagem 

em sua organização. Uma forma conveniente para identificar interações específicas com 

clientes é chamada programação de clientes. 

Programação é um processo objetivo acompanhado através de um fluxograma das 

oportunidades de contato de uma empresa com seus clientes. À medida que cada 

oportunidade real de contato é identificada, a empresa está mais bem habilitada para saber 

como o contato está sendo conduzido, com qual grau de sucesso e por quem. Conhecer o 

processo e os papéis em um ponto de contato permite à empresa considerar como a 

satisfação dos clientes pode ser posteriormente melhorada. 

 

- interações com o cliente: momentos da verdade 

Jan Carlzon, presidente e executivo principal da Scandinaviam Airlines System 

(SAS), foi um dos primeiros especialistas de marketing a popularizar a importância de 

contatos com o cliente para atender plenamente a promessa de um produto ou serviço. Ele 

descreve em seu livro, Momentos da verdade, como reconheceu a importância de enfocar 
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os contatos com seus clientes. Ele percebeu, que, anualmente cada um dos 10 milhões de 

passageiros da SAS entrou em contato com aproximadamente 15 segundos, ele concluiu 

assim que a SAS é avaliada 50 milhões de vezes por ano, 15 segundos por vez. Esses 50 

milhões de “momentos da verdade” são momentos que, enfim, determinam se a SAS será 

bem-sucedida ou falhará como empresa. São momentos da verdade quando devemos provar 

aos nossos clientes que a SAS é sua melhor alternativa (Carlzon) 

Mas qualidade em um produto ou serviço, da forma que é julgada aos olhos do 

cliente é um assunto altamente subjetivo. Não importa quão objetiva a empresa considera a 

qualidade de seu produto ou serviço, ela está aberta para ser interpretada. Os clientes 

procuram ativamente “evidências” ou pistas para auxiliá-los a verificar a qualidade dos 

produtos e serviço que compram e mesmo essa evidência pode tornar-se totalmente 

subjetiva (Lovelock, 2002). 

As percepções dos clientes sobre qualidade de produtos e serviços são um correlato-

chave para a fixação de relacionamentos em longo prazo. O objetivo do pós-marketing de 

aumentar a lealdade exige que a empresa conheça totalmente as oportunidades de seus 

clientes avaliarem a qualidade de seus produtos e serviços. Enquanto algumas dessas 

oportunidades consistirão em evidencias físicas (a clareza de uma tela de TV, a aparência e 

utilidade de livretos e folhetos preparados por uma empresa seguradora, a rica decoração do 

saguão de um banco), outras oportunidades consistirão em interações com um funcionário 

da empresa ou vendedor de um representante. E nesses momentos os clientes formulam 

muitas de suas impressões sobre a qualidade do produto ou serviço que adquiriram 

(Lovelock, 2002). 
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Os clientes aproveitam qualquer informação ou interação disponível, como os 

momentos da verdade de Carlzon, para ajudá-los a avaliar a qualidade do produto ou 

serviço que compraram. 

Os momentos da verdade não são, por si mesmos, nem positivos ou negativos. É a 

qualidade do resultado de um momento da verdade que é importante. Identificar momentos 

da verdade força a empresa a estar consciente dos resultados. Nestes momentos devem ser 

avaliados o tratamento que os funcionários dispensam aos clientes, se existe uma linha de 

comunicação com a empresa, se os funcionários mostraram-se interessados em ajudar entre 

Nem todos os momentos da verdade são iguais. Alguns são mais importantes do que 

outros. Aqueles que têm um efeito crítico sobre as percepções dos clientes devem ser 

conhecidos e devem receber parte substancial da atenção dos administradores. 

Terry Vavra lista quatro fatores que devem ser avaliados cuidadosamente para criar 

uma percepção positiva nos chamados momentos da verdade (Vavra, 1993): 

• Confiança. Pelo menos uma das partes deve conduzir certo grau de autoconfiança; 

uma atitude auto-humilhante ou apologética não levará a uma reação receptiva. 

• Criatividade. Alguém deve encontrar um meio de penetrar nos sentimentos da outra 

parte; isso requer sensibilidade a uma ampla variedade de pessoas. 

• Cuidado (Atenção). É importante mostrar interesse pessoal e total atenção. Evitar 

distração e ficar atento aos pensamentos do cliente tem revelado resultados surpreendentes. 

• Consideração. Mantenha e irradie respeito para a outra pessoa. Consideração 

transmite ser sensível e consciente do relacionamento com outra pessoa, que é única e 

também sente medos, sonha, tem esperanças e inseguranças. Consideração também invoca 

a arte de ser bom ouvinte. 
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- Programação da interação com clientes 

A programação é um método para visualizar um serviço graficamente e assim poder 

administrar e projetar melhorias de forma eficaz. Muitas organizações falham por não 

antecipar todos os passos e processos de apoio que devem ser executados e administrados 

para um serviço funcionar de forma adequada. Muitas empresas confiam os produtos ao 

sabor do mercado, esperando que os sistemas de apoio necessários evoluam magicamente. 

Quando os serviços de apoio não são previstos, os clientes tornam-se insatisfeitos e os 

produtos e serviços fracassam. 

A programação é uma ferramenta necessária de planejamento, implementação e 

controle das empresas de serviços. O valor mais geral do planejamento pode ser a 

identificação e auxílio para manipular interações com clientes sem levar em consideração o 

que está sendo oferecido – serviço ou produto. Uma programação pode também sugerir 

mudanças que poderiam ser realizadas para a distribuição de um produto ou serviço, e com 

isso, aumentar os contatos com clientes ou enriquecer o valor dos contatos atuais 

(MacKenna, 1992). 

 

- Utilizando funcionários para resolver problemas imediatos: 

A programação é uma maneira conveniente de identificar todas as pessoas da 

organização que mantêm contatos com clientes. Freqüentemente, esses funcionários podem 

estar muito mais na retaguarda do que na linha de frente, como a definição sugere. 

Funcionários que interagem com clientes podem geralmente fornecer perspectivas valiosas 

sobre certos valores dos mesmos e sobre o grau de facilidade com que acreditam atender às 
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necessidades desses clientes. Esses funcionários são freqüentemente os únicos 

representantes da empresa que o cliente já encontrou. Entre esses funcionários estará 

representada uma amplitude de pontos de vista relativos à conscientização de suas 

responsabilidades com a empresa para manter e melhorar a satisfação dos clientes. 

A cultura ideal da empresa deveria promover contatos com funcionários que têm 

algo a relatar a seus gerentes locais; esses passariam as informações à administração 

intermediária. Mas, freqüentemente, as culturas das empresas inibem iniciativas de 

promover contatos com funcionários; ou podem reter uma observação ou comentários até 

que possam ver o problema ocorrer um número suficiente de vezes para sentirem-se firmes 

para relatá-lo. 

Um procedimento formalizado para obter feedback do funcionário geralmente é um 

processo produtivo. Reúne informações rápidas eficientemente e reconhece a importância 

do papel interativo do desempenho do funcionário (McKenna, 1992).  

Métodos utilizados no levantamento de informação incluem: 

 Grupos de funcionários-foco. 

 Levantamentos de opiniões de funcionários. 

 Relatórios de alerta. 

 

- Grupos de funcionários-foco 

Grupos internos de foco consistem em funcionários que mantêm contatos com 

clientes e de gerentes intermediários que podem ajudar uma empresa a resolver problemas 

antes que atinjam proporções gigantescas. Tais grupos podem servir como indicadores de 

alerta, chamando a atenção da empresa para os principais problemas encontrados nas 
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reclamações dos clientes, freqüentemente antes de os problemas serem identificados através 

de levantamentos feitos diretamente junto a esses clientes. 

Geralmente, as discussões em grupo levantam grande número de sugestões para 

melhoria em procedimentos de serviços, que são especialmente interessantes por causa da 

exposição direta dos tomadores de pedidos, do pessoal de manutenção e de pessoal de 

serviços com os clientes. Isso quer dizer que eles são os recebedores diretos, tanto de 

reclamações como de agradecimentos dos clientes. Eles conhecem os clientes e podem 

contribuir com sugestões para o processo do serviço, dando-lhes oportunidade de se 

manifestarem (Vavra, 1993). 

Particularmente nas empresas de serviços, as trocas entre funcionários e clientes 

podem constituir o melhor serviço que a empresa vende. O público pode formar a maior 

parte de suas impressões sobre a empresa, baseado na qualidade dessa integração. Mesmo 

em negócios que não forem serviços, as percepções sobre a empresa e, no final, o volume 

de vendas pode ser grandemente influenciado pelas maneiras pelas quais, o pessoal de 

serviços e vendas interage com os clientes. A administração está bem advertida para não 

ouvir apenas os clientes que recebem os serviços, mas também aqueles que estão na linha 

de frente servindo (Vavra, 1993). 

 

- Levantamento de opiniões de funcionários: 

Esses levantamentos podem atender muitos dos mesmos objetivos dos grupos de 

foco. Por revelarem opiniões anônimas, deixam os funcionários em condições mais 

confortáveis, evitando a notabilidade de um participante de discussões em grupo, que 

possivelmente é rotulado de “reclamador” pelos colegas ou pela administração. Os 
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levantamentos eliminam também a deselegância de articular assuntos de serviços aos 

clientes entre um grupo de colegas possivelmente críticos. Por outro lado, alguns acreditam 

que comumente a discussão em grupo coloca muitos funcionários potencialmente ansiosos 

em situação de alívio, ao participarem de uma reunião. Os levantamentos de opiniões de 

funcionários podem ser conduzidos anonimamente em base periódica (Vavra, 1993). 

 

- Relatórios de alerta 

Outro meio para troca de informações com funcionários é o relatório de alerta. 

Esses relatórios não são nada mais do que um quadro de sugestões, atualizado por um 

fórum de discussão dos problemas do cliente. Provavelmente, o processo é eficaz para 

alguns funcionários, mas não para outros mais relutantes ou hesitantes. O principal valor do 

relatório de alerta é que ele está sempre pronto para receber de um funcionário qualquer 

advertência sobre um problema de que a administração ainda não esteja consciente, para 

iniciar o processo corretivo. Assim, o relatório de alerta serve para antecipar um sistema de 

advertência, na melhor expressão do termo (Vavra, 1993). 

 

-  Criando Canais de comunicação e acesso aos clientes a empresa 

O marketing orientado para a retenção cliente sugere que o cliente deve ser o foco 

da empresa à medida que ele estabelece e modifica seus planos estratégicos. O contato 

direto com clientes é uma das melhores maneiras de construir relacionamentos duradouros 

com eles. 

Alguns funcionários consideram perda de tempo e gastos desnecessários, o tempo e 

os recursos despendidos no atendimento aos clientes. Esta percepção está mal colocada, 
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mas este sentimento é bastante comum em funcionários da linha de frente e em muitos 

gerentes de nível médio, sendo em alguns casos um sentimento da alta gerencia. 

Se essa atitude é característica de pessoas dos estratos mais baixos, a organização 

não está, de forma alguma, orientada para pós-marketing, pois esta focaliza a maximização 

das interações com clientes, e não procura nunca evitar tais contatos (McKenna, 1992). 

 

Envolvendo os funcionários no atendimento de reclamações: 

Muitos funcionários têm um temor razoável de atender reclamações, tendo sido, no 

passado, responsabilizados pela insatisfação causada a clientes. Esse temor deve ser 

superado e substituído por um compromisso de ouvir e resolver as reclamações. Não 

importa a qualidade do sistema de atendimento de reclamações esboçada no papel, ele não 

funcionará se os funcionários não entenderem a filosofia que está por trás e por que é tão 

crítico resolver as reclamações dos clientes, não negligenciando a obrigação real da 

empresa. 

Geralmente, é útil seguir os passos seguintes: 

• Ajudar os funcionários a entenderem que as reclamações geram oportunidades e, 

por essa razão, elas são desejáveis. Treina-los para responder as perguntas dos clientes e 

para ouvir atentamente suas respostas. 

• Ter um sistema eficaz de mensuração, motivação e reconhecimento à disposição 

para encorajar corretamente a reclamação e a solução do problema. Recompensar os 

funcionários pela excelência de desempenho. 

• Contratar funcionários que se preocupem com os clientes. Procurar entre os 

mesmos aqueles que atualmente se interessam em atender reclamações. 
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Idealmente, cada contato com o cliente deve ser o mais pessoal possível. O pessoal 

de contato com clientes deve ser treinado para tratar cada cliente como amigo 

pessoal, na totalidade da voz, na sinceridade, e em encontrar uma solução justa (se ela for 

necessária). 

 

-  Diretrizes para a resolução efetiva de problemas: 

Devido a diversos fatores, a oferta de serviços pode apresentar problemas em sua 

execução ou em sua entrega, as organizações devem estar preparadas para lidar com estas 

falhas adotando procedimentos ágeis, treinando seu pessoal e analisando sistematicamente 

seus processos e equipamentos com o intuito de prevenir tais falhas, porém nenhum serviço 

está imune de apresentar problemas. Desta forma é necessário adotar as medidas listadas 

abaixo como forma de agir, de forma que as falhas possam ser minimizadas: 

• Agir depressa. Se a reclamação é feita durante a entrega do serviço, o tempo é 

fundamental para obter uma recuperação completa. Quando as reclamações são feitas após 

o fato, muitas empresas têm definido políticas para responder em até 24 horas. Mesmo 

quando a resolução plena tende a tomar mais tempo, o rápido reconhecimento permanece 

muito importante. 

• Admitir os erros sem ficar na defensiva. Agir defensivamente pode sugerir que a 

organização tem algo a esconder ou reluta em investigar detalhadamente a situação. 

• Mostrar que você compreende o problema do ponto de vista de cada cliente. Encarar as 

situações pela ótica dos clientes é a única maneira de compreender aquilo que eles acham 
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que saiu errado e por que eles estão transtornados. O pessoal de serviços deve evitar tirar 

conclusões precipitadas a partir de suas interpretações pessoais. 

• Não discutir com os clientes. A meta deve ser a de juntar os fatos para alcançar uma 

solução mutuamente aceitável, não para vencer um debate ou provar que o cliente está 

errado. Discutir atrapalha o processo de ouvir e raramente dissolve a raiva. 

• Respeitar as opiniões do cliente. Respeitar suas opiniões seja de modo tácito ou 

explícito (falando, por exemplo, “Eu posso entender por que o senhor está irritado”). Essa 

ação ajuda a melhorar a abordagem, o primeiro passo na reconstrução de uma relação 

prejudicada. 

• Dar aos clientes o benefício da dúvida. Nem todos os clientes são sinceros e nem todas 

as reclamações justificadas. Mas os clientes devem ser tratados como se tivesse uma 

reclamação válida até que surja evidência clara em contrário. Se há muito dinheiro em jogo 

(como nos seguros ou potenciais processos legais) é garantida a investigação minuciosa; se 

o montante envolvido é pequeno, pode não valer a pena pechinchar em torno de um 

reembolso ou outra indenização. Mas ainda é uma boa idéia verificar os registros para ver 

se há antecedentes de reclamações dúbias por parte do mesmo cliente. 

• Esclarecer os passos necessários para solucionar o problema. Quando não são possíveis 

soluções imediatas, dizer aos clientes como a organização planeja proceder mostra que se 

está tomando medida corretiva. Isso também ajusta as expectativas sobre o tempo 

envolvido, dentro da realidade. 

• Manter os clientes informados sobre o andamento. Nenhum consumidor gosta de ser 

deixado no escuro. A incerteza alimenta a ansiedade e a tensão. As pessoas tendem aceitar 
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mais as contrariedades quando sabem o que está acontecendo e recebem relatórios 

periódicos de andamento. 

• Considerar a compensação. Quando os clientes não recebem os resultados do serviço 

pelos quais eles pagaram ou quando sofrem grave inconveniência e/ou perda de tempo e 

dinheiro devido à falha no serviço, é adequado oferecer um pagamento monetário ou um 

serviço equivalente em espécie. Esse tipo de estratégia de recuperação, também pode 

reduzir o risco de ação legal impetrada por um cliente insatisfeito. As garantias do serviço 

muitas vezes explicitam previamente qual será essa compensação e a empresa deve 

assegurar que todas elas sejam cumpridas. 

• Trabalhar para reconquistar a confiança. Quando os clientes são desapontados, um dos 

maiores desafios é restabelecer a confiança e preservar a relação para o futuro. A 

perseverança pode ser necessária para diluir a raiva dos clientes e convencê-los de que 

medidas estão sendo tomadas para evitar uma repetição do problema. Esforços 

excepcionais de recuperação podem ser extremamente eficazes no aumento da fidelidade e 

das boas indicações (Lovelock, 2002: 171 e 172). 

 

A captação de feedback do cliente por meio de reclamações, sugestões e 

cumprimentos é uma maneira de aumentar a sua satisfação, ou na pior das hipóteses, 

aqueles que reclamam estão indicando que desejam continuar sua relação com a empresa de 

serviço. Mas também estão sinalizando que nem tudo está bem e que eles esperam que a 

empresa faça as coisas direito. 

As empresas de serviço precisam desenvolver estratégias eficazes para recuperar-se 

de falhas no serviço, de sorte que possa manter a boa vontade do cliente, vital para o 
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sucesso de longo prazo da empresa. Entretanto, o pessoal de serviços também deve 

aprender a partir de seus erros e tentar garantir que os problemas sejam eliminados. Mesmo 

a melhor estratégia de recuperação não é tão boa aos olhos do cliente como a de ser tratado 

corretamente da primeira vez. Garantias de serviço bem concebidas e incondicionais têm se 

mostrado um veículo poderoso na identificação e justificação de melhorias necessárias, 

bem como na criação de uma cultura na qual os membros do pessoal dão passos 

preventivos para garantir que os hóspedes fiquem satisfeitos. 

A satisfação do cliente – o tipo profundo de satisfação que aumenta a fidelidade – 

não resulta de algo isolado. A decisão de um cliente de ficar ou desertar é resultado de 

muitos pequenos encontros com uma empresa. As empresas bem-sucedidas reconhecem 

esse fator e concebem estratégias distintivas de serviço para garantir que os eventos 

normais sejam percebidos como extraordinários.  

 

-  Como lidar com reclamações 

Lidar com reclamações é um item crítico para as organizações que almejam a 

fidelidade de seus clientes. Todos os serviços, por mais bem planejados que possam ser, 

podem apresentar algum tipo de inconformidade, seja por problemas relativos a 

organização, aos seus fornecedores, ao meio ambiente aos seus parceiros ou outros 

motivos, já que erros e problemas são inevitáveis, torna-se crítico para a organização criar 

processos e políticas para lidar com estas reclamações de forma que possa reforçar seus 

laços com seus clientes. Seguem abaixo algumas destas estratégias: 

• Reconhecer e tratar o cliente como ser humano, uma pessoa com sentimentos, 

ansiedades e sistema nervoso. 
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• Não permitir que outros assuntos ou pensamentos que interfiram na concentração do 

cliente. 

• Entender o espírito do contato sem necessariamente validar sua exatidão. É 

importante permitir que o cliente descreva completamente seu problema. Não 

interrompendo a reclamação, mesmo se achar que compreendeu totalmente a natureza do 

problema. 

• Expressar consideração sincera sobre o problema e a situação do cliente. 

• Identificar claramente o assunto do cliente e entender precisamente o que tem 

agravado. 

• Tentar neutralizar ou reduzir a tensão da reclamação ficando do lado do cliente. 

• Oferecer uma solução e conseguir estabelecer um acordo com o cliente, de que o 

problema pode ser resolvido. Se demorar algum tempo, fornecer um roteiro de modo que o 

cliente possa participar da solução de seu problema. 

• Pedir desculpa sincera e convidar o cliente para fazer negócios futuros com a 

empresa. 

• Voltar contatar o cliente uma semana após, para avaliar sua satisfação sobre a 

maneira como seu problema foi tratado e a solução adotada pela empresa. 

 

- Estratégias para administrar relacionamentos através das reclamações: 

Lidar com reclamações é um dos melhores exemplos de administrar 

relacionamentos ativos com os clientes. Apenas uma pequena fração de clientes 

insatisfeitos contata uma empresa quando estão insatisfeitos com as mesmas. Existem cinco 

ações que podem ser tomadas por um cliente insatisfeito (Lovelock, 2002): 
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• Ele sofre em silêncio. A próxima vez que comprar o produto ou serviço, já estará 

com atitude negativa, esperando os problemas ocorrerem novamente. 

• Ele muda para outra empresa em silêncio. Esse é apenas um problema para a 

empresa que percebe ter perdido o cliente, mas reconhecendo que a perda não fornece 

informações sobre como ou por que. 

• Ele fala com amigos e vizinhos sobre sua insatisfação. Neste caso, a empresa deve 

perder muitos clientes, o insatisfeito e todos os outros que ele influenciar. 

• Ele procura órgãos legais de proteção ao consumidor. Este é o pior resultado, 

porque a empresa pode ser investigada ou levada aos tribunais, gerando forte propaganda 

negativa. 

• Ele procura a empresa. Este é o único resultado positivo. Ele oferece à empresa uma 

segunda chance, a oportunidade para conhecer as necessidades do cliente, identificar o 

problema e corrigi-lo e, finalmente, devolver a confiança ao cliente. 

Estudos mostram que apenas 4% (um em 27) dos clientes insatisfeitos fazem 

reclamações. Os outros 96% simplesmente mudam de fornecedor e a grande maioria desses 

(91%) jamais retorna. Entretanto, se uma reclamação de cliente for atendida 

satisfatoriamente, existe 90% de chance de ele permanecer na empresa (Vavra, 1993). 

As empresas estão começando a reconhecer a importância de um bom serviço de 

atendimento de reclamações. Um levantamento feito pela Organizational Dynamics 

mostrou que cerca de 85% das empresas pesquisadas mantinham serviços rotineiros de 

atendimento de reclamações. Bom atendimento de reclamações aumenta a satisfação do 

cliente, e vem mostrando aumentar a lealdade de marca e compras repetidas (Kotler, 1998). 
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Cada vez que um cliente contata uma empresa para reclamações, ela tem 

oportunidade para converter um comprador insatisfeito em satisfeito, além de coletar 

informações valiosas. Fazendo isso, a empresa pode controlar problemas antes deles serem 

percebidos por maior número de clientes, colocando em risco sua participação no mercado. 

Os clientes têm suas crenças a respeito de uma empresa (Vavra, 1993): 

• Expectativa de ter sua satisfação correspondida. Acreditam que o produto ou serviço 

da empresa que compraram atenderão adequadamente uma necessidade ou desejo existente. 

• Perspectiva de atenção posterior à compra. Sentem que em função de prestigiar uma 

empresa ao comprar seu produto ou serviço, ela dará atenção fornecendo-lhes serviços e 

assistência pós-venda. 

Nem todas as empresas aproveitam as oportunidades de resolver reclamações com 

uma perspectiva de pós-marketing. Quatro abordagens diferentes podem ser antecipadas 

(Vavra, 1993): 

• Defensiva. Significa simplesmente reagir às reclamações procurando eliminar o 

confronto direto através de “panos quentes”. 

• Ouvinte. É também um processo de reação, onde a empresa solicita o feedback do 

cliente, mas não toma providências para resolver os problemas de suas causas. 

• Atendimento de reclamações. Tomar providências é bom, mas é ainda reagir às 

reclamações do cliente, não estimulando a comunicação. 

• Pós-marketing. Coloca a empresa em um papel ativo, estimulando as comunicações 

e corrigindo os problemas. 
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12.1 Formação de expectativas 

Em grande medida, as definições baseadas nos serviços igualam qualidade à 

satisfação do cliente, conforme define a fórmula satisfação = serviço percebido / serviço 

esperado (Lovelock, 2002: 102): 

 A qualidade do serviço é o grau em que um serviço atende ou supera as 

expectativas do cliente. Se os clientes percebem a entrega efetiva do serviço como melhor 

do que o esperado, ficarão contentes; se ela estiver abaixo das expectativas, ficarão 

enraivecidos e julgarão a qualidade de acordo com seu grau de satisfação com o serviço. 

Como forma de contribuir para a resposta do problema proposto, o presente estudo 

analisará de forma aprofundada a formação de expectativas nos consumidores, já que sua 

satisfação está em grande medida relacionada as suas expectativas. 

As expectativas são padrões internos que os clientes utilizam para julgar a qualidade 

de uma experiência. Quando os clientes avaliam a qualidade de um serviço, eles o estão 

julgando em função de algum padrão interno para julgar a qualidade. As expectativas das 

pessoas sobre os serviços são influenciadas por suas próprias experiências anteriores como 

clientes, com serviços concorrentes no mesmo ramo, ou com serviços afins em ramos 

diferentes. Se não possuírem experiência pessoal relevante, os clientes podem basear suas 

expectativas pré-compra em fatores como a comunicação boca a boca ou a propaganda 

(Lovelock, 2002). 

Com o passar do tempo, certas normas se desenvolvem para aquilo que os clientes 

podem esperar de vários fornecedores de serviço em um dado ramo de atividades. Essas 

normas são reforçadas tanto pela experiência do cliente como por fatores sob controle da 

empresa, como propaganda, preços e aparência da instalação dos serviços e funcionários. 
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Os clientes não esperam ser saudados por um porteiro e um camareiro em um hotel do 

centro de uma grande metrópole, por exemplo, mas certamente é o que esperam em Hilton. 

Diferentes ramos de atividade também podem possuir normas próprias para qualidade que 

afetam as expectativas do cliente. Por exemplo, no Brasil as pessoas acabam preferindo 

utilizar mais serviços das empresas privadas, devido à lentidão e burocracia dos serviços 

públicos (Lovelock, 2002). 

As expectativas podem até variar entre diferentes grupos demográficos, como entre 

homens e mulheres, consumidores mais velhos e mais jovens ou trabalhadores de escritório 

e de fábrica. 

12.1.1 - Diferentes níveis de expectativas do cliente 

As expectativas do cliente envolvem diversos elementos diferentes, inclusive 

serviço desejado, serviço adequado, serviço previsto e uma zona de tolerância que se 

estende entre os níveis de serviço desejado e adequado. O Serviço desejado é o nível 

ansiado de qualidade de serviço que um cliente acredita que possa e deva ser entregue. É o 

tipo de serviço que os clientes esperam receber e um nível aspirado para o serviço – uma 

combinação entre o que os clientes acreditam que possa e deva ser entregue para suas 

necessidades pessoais. Embora prefiram receber o serviço ideal, os clientes normalmente 

não possuem expectativas extravagantes ou absurdas. Eles compreendem que as empresas 

nem sempre prestam o melhor serviço possível. Por esse motivo, eles também possuem um 

nível inferior de expectativas para serviço aceitável. Esse nível inferior de expectativa é 

chamado serviço adequado. É o nível mínimo de serviço que os clientes aceitarão sem 

ficarem insatisfeitos. Entre os fatores que ajudam a estabelecer essa expectativa estão: o 

desempenho antecipado das alternativas de serviço percebidas e fatores situacionais 
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relativos ao uso do serviço em uma ocasião específica. Os níveis das expectativas, tanto do 

serviço desejado como do serviço feito pelo fornecedor, aquilo que o cliente ouviu pelo 

boca a boca ou soube por alguma experiência passada (se houver) com a organização. O 

Serviço previsto é o grau de qualidade do serviço que um cliente acredita que uma empresa 

de fato entregará. O nível de serviço que os clientes efetivamente esperam receber do 

fornecedor durante um determinado encontro. Essas estimativas de nível de desempenho 

antecipadas afetam o nível de serviço adequado dos clientes (Lovelock, 2002).  

Nestas expectativas geradas, o consumidor desenvolve uma zona de tolerância que é 

o grau em que está disposto a aceitar variações na entrega do serviço. O serviço adequado é 

o nível mínimo que é aceitável pelo consumidor. Serviço abaixo desse nível provocará 

frustração e descontentamento. O serviço que se eleva acima do nível de serviço desejado 

agradará e surpreenderá os clientes. Outra maneira de encarar a zona de tolerância é pensar 

nela como a faixa de serviço na qual os clientes não prestam atenção explícita ao 

desempenho do serviço. Quando o serviço cai fora da faixa, os clientes certamente reagirão 

de uma maneira positiva ou negativa (Lovelock, 2002). 

12.2 - A qualidade do serviço 

Qualidade do serviço são avaliações cognitivas de longo prazo, por parte dos 

clientes, sobre a entrega do serviço de uma empresa. Os clientes comparam o que esperam 

obter com aquilo que de fato recebem durante a etapa de pós-compra do serviço. Eles 

decidem o quanto estão satisfeitos com a entrega e os resultados e também fazem um 

julgamento sobre a qualidade do serviço (Lovelock, 2002).  
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12.2.1 - Satisfação do cliente 

 Uma reação emocional de curto prazo ao desempenho específico de um serviço. 

Muitos pesquisadores acreditam que as percepções dos clientes sobre a qualidade se 

baseiam em avaliações cognitivas de longo prazo sobre a entrega de serviço de uma 

empresa, ao passo que a satisfação do cliente é uma reação emocional de curto prazo a uma 

experiência específica de serviço (Lovelock, 2002). 

Os clientes avaliam seus níveis de satisfação ou insatisfação depois de cada 

encontro e utilizam essa informação para atualizar suas percepções da qualidade do serviço, 

mas as opiniões sobre a qualidade não dependem necessariamente da experiência. Quando 

são serviços que nunca consumira, as pessoas muitas vezes baseiam seus julgamentos de 

qualidade na palavra de conhecidos ou na campanha de propaganda da empresa. Entretanto, 

os clientes devem de fato experimentar um serviço antes de poderem ficar satisfeitos ou 

insatisfeitos com o resultado (Lovelock, 2002). 

 

12.2.2 - Processo de avaliação da qualidade dos serviços 

 As organizações precisam estar atentas para as lacunas da qualidade, que é uma 

discrepância entre o desempenho de um fornecedor de serviço e as expectativas do cliente. 

Antes que os clientes comprem um serviço, eles possuem uma expectativa sobre a 

qualidade do serviço, com base em necessidades individuais, experiências passadas, 

recomendações de terceiros e propaganda de um fornecedor de serviços. Após comprarem e 

consumirem o serviço, os clientes comparam a qualidade esperada com aquilo que 

realmente receberam. Os desempenhos de serviço que surpreendem e encantam os clientes 

por ficarem acima dos seus níveis de serviço desejado serão vistos como de qualidade 
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superior. Se a entrega do serviço cair dentro de sua zona de tolerância, acharão que ele é 

adequado. Mas se a qualidade real cai abaixo do nível de serviço adequado esperado pelos 

clientes, ocorre uma discrepância – ou lacuna na qualidade – entre o desempenho do 

fornecedor de serviço e as expectativas do cliente. 

A lacuna no serviço é a mais decisiva porque é a avaliação geral do cliente sobre 

aquilo que era esperado comparado àquilo que foi recebido. A meta principal na melhoria 

da qualidade do serviço é estreitar essa lacuna o máximo possível. 

Lovelock cita em seu livro sete lacunas na qualidade que resultam em insatisfação 

do cliente (Lovelock, 2002: 108): 

 

1) Lacuna do conhecimento: a diferença entre o que os fornecedores de serviços 

acreditam que os clientes esperam e as necessidades e expectativas reais dos clientes; 

2) Lacuna nos padrões: a diferença entre as percepções da administração sobre as 

expectativas do cliente e os padrões de qualidades estabelecidos para a entrega do serviço; 

3) Lacuna na entrega: a diferença entre padrões de entrega especificados e o 

desempenho real do fornecedor de serviço; 

4) Lacuna nas comunicações internas: a diferença entre aquilo eu o pessoal de 

propaganda e vendas julga que são as características do produto, desempenho e nível de 

qualidade do serviço e aquilo que a companhia realmente é capaz de entregar; 

5) Lacuna nas percepções: a diferença entre aquilo que é realmente entregue 

acuradamente a qualidade do serviço: 
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6) Lacuna na interpretação: a diferença entre aquilo que as campanhas de 

comunicação de um fornecedor de serviço realmente prometem e aquilo que um cliente 

acha que foi prometido por essas comunicações; 

7) Lacuna no serviço: a diferença entre o que os clientes esperam receber e suas 

percepções do serviço que realmente é entregue. 

 

Qualquer uma das sete lacunas na qualidade pode prejudicar as relações com os 

clientes, já que a qualidade do serviço é uma opinião geral do cliente sobre a entrega do 

serviço, que é constituída de uma série de experiências bem e mal sucedidas com o serviço. 

Evitar as lacunas no serviço em todo encontro de serviço ajudará uma empresa a melhorar 

sua reputação de qualidade do serviço.  

As lacunas no serviço não são as únicas maneiras pelas quais os clientes julgam a 

qualidade do serviço. Eles também utilizam cinco dimensões amplas como critérios que 

são: confiabilidade, tangibilidade, sensibilidade, a segurança e a empatia. 

Destas cinco dimensões, a confiabilidade tem constantemente se mostrado o fator 

mais importante na avaliação da qualidade do serviço pelos clientes. A confiabilidade está 

no coração da qualidade do serviço porque um serviço não confiável é um serviço 

deficiente, a despeito de seus outros atributos. Se o serviço básico não é realizado de 

maneira confiável, os clientes podem supor que a empresa seja incompetente e passar para 

outro fornecedor (Lovelock, 2002). 

Confiabilidade é uma medida de resultado porque os clientes a avaliam depois da 

experiência de serviço. Ou o serviço foi entregue conforme prometido ou não o foi.  As 

outras quatro dimensões – tangíveis, sensibilidade, segurança e empatia – são dimensões de 
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processo porque podem ser avaliadas pelos clientes durante a entrega do serviço. Essas 

dimensões dão às empresas a oportunidade de encantar os clientes pela superação de suas 

expectativas durante as interações com os funcionários e o ambiente de serviço. 

 

12.2.3 Satisfação do consumidor 

Para obter a retenção de seus clientes, as organizações precisam criar valores para 

seus consumidores de maneira que possa ser comprovadamente superior a seus 

concorrentes (Band, 1993).  

A intensificação da concorrência torna os produtos parecidos, as organizações 

buscam fatores não intrínsecos ao produto para se diferenciar competitivamente. O conceito 

de produto ampliado deve ser colocado em prática para atingir satisfação dos consumidores 

e conseguir um diferencial competitivo. Isto é alcançado quando o produto ampliado 

engloba atributos que beneficiam os consumidores e que melhor atendam suas necessidades 

(Cannie, 1991). 

“Os Consumidores não compram produtos ou serviços, eles compram soluções 

para seus problemas, logo, para se tornar competitiva, uma empresa deve compreender 

que não vende produtos/serviços, mas sim que vende satisfação aos consumidores” 

(Donnely, 1992: 62). 

Embora bastante simples na teoria, a idéia acima é complicada na prática e muitas 

vezes entendida de maneira errada. Muitas organizações definem satisfação do consumidor 

como sendo “solução de reclamações” ou “solução de problemas” ou ainda como “follow-

up de vendas”. Neste sentido seria uma atividade vinculada a vendas ou a um departamento 

de reclamações. Todavia, na prática, a satisfação do consumidor deveria preocupar a todos 
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na organização, incluindo aqueles de desenho do produto, distribuição, vendas, assistência 

pós-venda e propaganda. Os indicadores mostram que a maioria das empresas tem uma 

visão por demais estreita do que seja satisfação do consumidor e, por conseguinte, dirigem 

seus esforços em direções erradas (Lele, 1990). 

Cannie cita que nos Estados Unidos da América, ao contrário do que é empregado 

nas propagandas, a dedicação para satisfação dos consumidores é rara. Numa pesquisa 

recente entre 200 grandes corporações norte americanas revelou-se que 57% tinham 

satisfação dos consumidores como prioridade número um, embora 73% também tenham 

afirmado que a única forma de sobrevivência seria com competição de preço (Cannie, 

1991). 

Schlossberg  lembra que não é suficiente apenas satisfazer os consumidores. Em 

realidade deve-se tentar encantá-los. Cita o caso da IBM Americana, onde um de seus 

administradores define que a empresa considera a satisfação dos consumidores como 

medição da qualidade dos produtos da empresa voltada para o mercado e envolvida num 

ambiente de marketing (Schloaaberg, 1990). 

Apenas satisfazer os consumidores é o mínimo para se continuar no jogo, as 

estratégias de marketing baseadas na satisfação dos consumidores e seus princípios estão se 

tornando regra. Para se sobressair é preciso fazer algo mais, é preciso descobrir aqueles 

atributos realmente importantes para os consumidores, focar neles e envolver toda a 

administração e todos os níveis de pessoal da empresa, principalmente a linha de frente, que 

deve conhecer claramente os objetivos da empresa (Schloaaberg, 1990). 
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Voltar a empresa para a satisfação dos consumidores normalmente exige mudança 

de cultura organizacional. Todos os níveis da empresa devem ser treinados para este fim e a 

administração deve focalizar nos desejos consumidores (Schloaaberg, 1990). 

Quando os consumidores são ouvidos descobrem-se maneiras de melhorar o 

produto como, por exemplo, uma empresa, descobrindo que a entrega no prazo é um dos 

fatores cruciais para a satisfação dos seus consumidores cria programas para atingir 

excelência nesta área e assim conseguir um diferencial competitivo sobre a concorrência.  

Criar um elevado nível de satisfação entre os consumidores custa geralmente uma 

elevada soma em dinheiro. Muitas empresas não se dispõem a investir esta soma à curto 

prazo, esquecendo-se entretanto que os consumidores pagarão melhores preços por melhor 

serviço (Schloaaberg, 1990). 

Cannie lembra que quando as empresas se diferenciam da concorrência com serviço 

dirigido aos consumidores, estes passam a pagar mais por um determinado produto ou 

serviço. Além disso, uma média de 10 em cada 11 empresas que adotaram estratégias de 

serviço dirigidas aos consumidores sentiu melhoras no seu retorno sobre o investimento 

(ROI) (Cannie, 1991).  

Conquistar os consumidores para a vida toda através de 100% de satisfação poderá 

acontecer somente através de relacionamentos interpessoais. 

A satisfação pode ser definida como a extensão pela qual as expectativas dos 

clientes sobre um produto ou serviço são atendidas pelos benefícios reais que recebem 

(Vavra, 1993). 

Existe uma certa incerteza sobre como as expectativas podem influenciar a 

satisfação experimentada. Uma visão ingênua poderia sugerir que quanto maior for à 
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expectativa, menor será a provável satisfação total. Mas metade das teorias de psicologia 

social discorda deste bom senso: 

 

- Teoria da consistência 

 Essa perspectiva surpreendente sugere que as expectativas podem ser mais 

importantes do que o desempenho, porque os consumidores tentarão evitar inconsistências 

ao moldar sua percepção da realidade para atender suas expectativas. Isso quer dizer que, se 

suas expectativas forem elevadas, eles irão se esforçar para perceber sua experiência como 

satisfatória, em vez de enfrentar um resultado inconsistente (expectativas elevadas; baixa 

entrega). Essa perspectiva poderia sugerir que as empresas não precisam se preocupar com 

promessas elevadas, porque quanto maior a expectativa dos clientes, mais provável que eles 

tentem reforçar as experiências. 

 

- Assimilação e contraste. 

 Nesta visão, de algum modo exigindo maior expectativa, os consumidores são 

descritos exagerando (contrastando) ou minimizando (assimilando) diferenças de 

experiência com a expectativa. Quanto mais o consumidor estiver envolvido, mais 

provavelmente ele estará pronto para receber exatamente o nível de satisfação que espera. 

Por outro lado, uma pequena redução de satisfação será exagerada, produzindo substancial 

insatisfação. 

 

Empresas que procuram a fidelização de seus clientes devem estabelecer programas 

para medir o nível de satisfação de seus clientes. Mais de 90% dos clientes insatisfeitos não 
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exercerão qualquer esforço para informar uma empresa sobre sua insatisfação. Eles 

simplesmente passam a fazer negócios como um concorrente. Vavra informa em seu livro 

Marketing de Relacionamento que apenas 01 em 27 clientes insatisfeitos voltará a contatar 

uma empresa por iniciativa própria. Entretanto, eles não são tão silenciosos quanto suas 

insatisfações junto a amigos e vizinho. De fato, o entusiasmo com o qual expressam suas 

insatisfações parece quase uma vingança. A destruição que eles causam a uma empresa 

junto aos clientes atuais e potenciais pode apenas ser estimada (Vavra, 1993). 

O desempenho financeiro está diretamente relacionado com a qualidade percebida 

dos bens ou serviços de uma empresa. Os dados também sugerem que uma das ferramentas 

mais poderosas para moldar as percepções da qualidade global é o serviço aos clientes 

(McKenna, 1992). 

A maioria das empresas conhece a regra 80/20: uma proporção menor de clientes de 

uma empresa (entre 10% a 40%) geralmente, tem maior participação em suas vendas (entre 

60% a 90%). Não obstante todos os clientes devem ser satisfeitos e esses grandes usuários 

devem receber tratamento especial. Caso contrário, grande parcela do negócio estará em 

risco. 

 

- Administração de expectativas: 

Uma das razões mais comuns para perder clientes é a inabilidade da empresa em 

encontrar ou atender as expectativas dos clientes. 

Quanto mais ambicioso e fantasioso for o apelo da propaganda, supostamente será 

maior o desejo resultante para o produto entre a audiência-alvo. O problema é que a 

propaganda ambiciosa pode gerar expectativas altamente irreais. Essas expectativas (que 
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talvez sejam tão ambiciosas que nenhum outro produto ou serviço possa atendê-las) podem 

realmente ser responsáveis por insatisfações dos clientes em curto prazo, levando-os a não 

repetir a compra de um produto ou serviço. 

Geralmente, existem quatro maneiras importantes de administrar expectativas: 

Através de comunicações de marketing. Os anúncios do produto, as promessas 

feitas pessoalmente pelos vendedores e o impacto de programas promocionais devem ser 

orientados em direção às promessas realistas. 

Através de seleção e treinamento de intermediários. Devido a essas instituições e 

seus funcionários terem maior interação com clientes, sua influência sobre as expectativas 

pode ser profunda. 

Através de literatura ou orientações. Essa literatura entregue com o produto ou 

serviço ou enviada aos clientes para registro de propriedade pode ajudar a chamar a atenção 

dos clientes dobre os pontos fortes desse produto ou serviço. A literatura pode também 

ajudar a explicar aspectos de desempenho que poderiam ser interpretados como falhas por 

um cliente desinformado. A literatura pode administrar eficazmente a evidência e, desse 

modo, ajudar a controlar as expectativas. 

Monitorando o desempenho do produto ou serviço. Saiba como superar as 

expectativas dos clientes e maximizar sua satisfação. 

Uma das estratégias para se chegar à fidelidade dos clientes é a de administrar as 

expectativas dos clientes em relação aos produtos ou serviços. Não importa quão elevada 

seja a qualidade do produto de uma empresa, ela não deve se tornar arrogante ou 

indiferente, pressupondo que os clientes estarão com nível de expectativas elevado ao fazer 

a compra.  
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13 - Públicos que uma empresa deve satisfazer além de seus clientes 

tradicionais 

- Distribuidores: 

Os agentes, os distribuidores e o varejo estão cada vez mais tomando o lugar de 

consumidores para a indústria quando eles se tornam o contato chave para o mundo externo 

(Band,1989). 

Alianças com distribuidores são essenciais para passar conformidade de estratégia 

voltada para satisfação dos consumidores. Para a maioria dos produtos de uso não industrial 

os distribuidores fazem o contato com os clientes e são os relações pública da indústria, 

influenciando decisivamente na percepção de qualidade do produto/serviço entregue ao 

consumidor. 

Um estudo realizado na área bancária demonstrou que um dos pré-requisitos para a 

prestação de bons serviços aos consumidores é que os empregados sirvam aos clientes 

internos da empresa, tão bem quanto aos externos (Jones, 1991).  

Os serviços são antes de  mais nada relações pessoais, não entre os consumidores e a 

organização, mas entre os empregados de uma organização e seus consumidores. Se a meta 

é oferecer tratamento especial aos consumidores, primeiro é necessário que se ofereça 

tratamento especial aos responsáveis por isto, os empregados de todos os níveis 

hierárquicos e departamentos da organização (Cannie, 1991). 

Muitas organizações são mais eficientes em punir os empregados por mau 

desempenho do que em reconhecer e premiar sucessos. Este tipo de comportamento se 

incorpora negativamente na cultura da organização, comprometendo o relacionamento entre 

funcionários e os clientes. 
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É necessário sair de uma prática de achar culpados para os erros, para uma política 

de procurar melhorias e soluções em grupo, reconhecendo sucessos e corrigindo erros 

através de educação. Também é necessário que os empregados estejam revestidos de poder 

para tomar decisões e sintam-se motivados para tal (Cannie, 1991). 

Esta política frisa a importância dos relacionamentos interpessoais e do fator 

humano no processo de satisfação dos consumidores. O conceito de cliente estende-se aos 

setores e empregados internos da organização, que formam um fluxo de satisfação até o 

consumidor final. Podemos assim considerar o fator humano como o ponto central desta 

política para satisfação dos consumidores. 

 

13.1 Determinantes Humanos na Prestação de Bons Serviços 

Este trabalho abordou a importância do fator humano na prestação de serviços que 

os clientes percebam como um serviço de qualidade, para que este objetivo seja alcançado, 

as empresas de necessitam de uma série de atitudes descritas a seguir (Jones, 1991). 

A alta administração deve incluir em seu planejamento estratégico a prestação de 

serviços de qualidade, concedendo o mesmo grau de importância a este item, que o controle 

de custos e a lucratividade da organização. 

A alta administração deve ter estreitas ligações com os departamentos e acompanhar 

as mudanças do dia-a dia; 

Os empregados devem perceber que têm autoridade para realizar seu trabalho e de 

que não precisam burlar regras para atender as necessidades dos clientes; 

A qualidade dos serviços recebidos de outros departamentos dentro da empresa deve 

ter boa avaliação; 
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Os empregados precisam ser receptivos aos treinamentos e a novas tecnologias. O 

programa de treinamento de novos empregados precisa ter boa avaliação; 

Os empregados devem ver as avaliações de desempenho efetuadas pelos 

supervisores como um auxílio na melhoria do seu desempenho. Os supervisores não devem 

se mostrar vingativos quando houver quebra de hierarquia; 

A remuneração deve ser vista como justa e competitiva com instituições correlatas; 

Os funcionários devem se sentir satisfeitos com os benefícios recebidos; 

A empresa deve ser vista como um bom lugar para se trabalhar e os empregados 

devem ter orgulhoso da empresa; 

O trabalho deve satisfazer aos funcionários e não deve haver excesso de trabalho; 

Os empregados devem estar motivados para encontrar soluções para os problemas 

dos consumidores; 

Os empregados devem comparar sua empresa favoravelmente com outras do ramo 

quanto a qualidade dos produtos, serviço aos clientes, inovação e qualidade da 

administração. 

 

Uma política desfavorável aos funcionários gera insatisfação com os funcionários e 

com os consumidores, na pesquisa citada por Jones (Jones, 1991) realizada no setor 

bancário, os funcionários demonstravam-se insatisfeitos por razões como as apresentadas 

abaixo: 

Muitos empregados achavam seus supervisores fracos quanto à solução de 

problemas e no desempenho geral; 
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Muitos empregados não se sentiam à vontade para discutir problemas relacionados a 

seu trabalho com seus supervisores, acham que não recebiam “feedback” suficiente e não 

sabiam exatamente qual a sua situação; 

Muitos empregados citaram as avaliações feitas pelos supervisores como sendo 

injustas; 

A opinião geral era que não havia funcionários suficientes para realizar o trabalho e 

o atingimento de metas não é reconhecido (Jones, 1991). 

A satisfação dos empregados de uma organização é pré-condições para a satisfação 

dos consumidores desta organização. Em última análise o que existe, são relações pessoa-

pessoa num encontro organização-consumidor (Jones, 1991). 

Tsukamoto cita que “é impossível o cliente apresentar uma taxa de satisfação maior 

do que a dos funcionários responsáveis pelo produto ou serviço oferecidos” (Tsukamoto, 

1992: 13). 

Esta política frisa a importância das relações interpessoais e a necessidade de 

primeiro satisfazermos os consumidores internos, os empregados, para então alcançarmos 

satisfação dos consumidores externos. A satisfação dos empregados é quase que um pré-

requisito para que se viabilize a implantação de uma estratégia totalmente voltada para a 

satisfação dos consumidores finais. 

Portanto, o fator humano é um componente que influi o processo da formação da 

satisfação dos consumidores em relação a determinado produto ou serviço (Tsukamoto, 

1992). 
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14 Criação de um programa de retenção e fidelização de clientes 

O programa de fidelização de clientes deve ser uma forma consciente e ampla de 

conduzir negócios. Ele não pode pertencer a uma área, departamento ou função. Ele tem 

uma filosofia, uma prescrição de como os negócios podem ser conduzidos; não se trata 

simplesmente de outra campanha ou programa de vendas (Vavra, 1993). Envolve o 

fornecimento de satisfação e reforço contínuos àqueles grupos de indivíduos ou 

organizações que são clientes ativos ou já forma clientes. O marketing deve reajustar sua 

perspectiva para envolver os clientes atuais, em vez de estar sempre à procura de novos 

clientes. Os clientes atuais (ativos) são o sangue da organização e devem ser respeitados 

por sua importância.  

 

Os clientes experimentam vários níveis de satisfação ou descontentamento após 

cada experiência de serviço, de acordo com a medida na qual suas expectativas foram 

atendidas ou ultrapassadas. Considerando que a satisfação é um estado emocional, suas 

reações pós-compra podem envolver raiva, insatisfação, irritação, indiferença ou alegria. 

Clientes marginalmente satisfeitos ou indiferentes podem ser atraídos por 

concorrentes. Um cliente encantado, porém, é mais propenso a permanecer fiel a despeito 

de ofertas competitivas atraentes. A satisfação do cliente desempenha um papel 

particularmente crítico em ramos altamente competitivos, onde há uma enorme diferença 

entre a fidelidade de clientes meramente satisfeitos e a de clientes completamente 

satisfeitos – ou encantados. 

Para melhorar os níveis de satisfação do cliente, uma empresa deve inicialmente 

descobrir o quanto seu clientes atuais estão realmente satisfeitos ou insatisfeitos. A 
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satisfação do cliente fornece muitos benefícios para uma empresa e níveis mais altos de 

satisfação do cliente resultam em maior fidelidade. No longo prazo, é mais lucrativo manter 

bons clientes do que constantemente atrair e desenvolver novos clientes para substituir os 

que saem. Clientes altamente satisfeitos disseminam informações positivas e, na verdade, se 

tornam um anúncio ambulante e falante para uma empresa, o que reduz o custo para atrair 

novos clientes, além de serem mais fiéis. A fidelidade é uma decisão voluntária de um 

cliente de continuar prestigiando uma empresa específica durante um período prolongado. 

A Fidelidade tem sido tradicionalmente empregada para descrever lealdade e devoção 

entusiástica a um país, causa ou indivíduo. Mais recentemente, em um contexto 

empresarial, tem sido usada para descrever a vontade de um cliente de continuar 

prestigiando uma empresa durante um período prolongado de tempo, comprando e 

utilizando seus bens e serviços em um à base repetida e preferivelmente exclusiva, e 

recomendando voluntariamente os produtos da empresa a amigos e colegas (Lovelock, 

2002). 

Um cliente fiel pode representar para uma empresa uma fonte constante de renda 

durante muitos anos. Essa fidelidade, porém, não pode ser tomada como certa. Ela só 

continuará enquanto o cliente achar que está recebendo valor melhor (inclusive qualidade 

superior em relação ao preço) do que o que poderia ser obtido pela troca para outro 

fornecedor. Se a empresa contratada fizer algo que desaponte o cliente ou se um 

concorrente começar a oferecer valor significativamente melhor existe o risco de deserção 

do cliente, que é a decisão de transferir lealdade à marca de um fornecedor de serviço atual 

para um concorrente.  
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Algumas organizações utilizam o termo deserções zero, que definem como a 

manutenção de todo cliente que a empresa puder atender de modo lucrativo. Um índice 

crescente de deserção não apenas demonstra que algo já está errado com a qualidade (ou 

que os concorrentes oferecem melhor valor), como também pode sinalizar o risco de uma 

iminente queda de lucros. Clientes grandes não desaparecem necessariamente da noite para 

o dia; podem sinalizar o crescimento de seu desafeto pela constante redução de suas 

compras. Empresas cautelosas registram cuidadosamente as tendências de compra e são 

ágeis em responder com estratégias de recuperação do serviço no caso de reclamações ou 

outras falhas do serviço. 

Existem muitas maneiras de desapontar os clientes por meio de falhas na qualidade 

do serviço. A maior fonte de decepção, principalmente em serviços de alto contato é o 

desempenho deficiente dos funcionários. Alguns pesquisadores acreditam que há um elo 

explícito de ligação entre a satisfação dos clientes com o serviço, por outro lado, e a 

satisfação dos funcionários com seus cargos, por outro. Na medida em que os funcionários 

dos serviços sejam eficientes, gostem de seu trabalho e sintam-se bem tratados por seus 

empregadores, permanecerão fiéis à empresa durante um período prolongado, em vez 

ficarem constantemente mudando de emprego. Trabalhadores competentes e fiéis tendem a 

serem mais produtivos do que trabalhadores novos, a conhecer bem seus clientes e a serem 

mais capacitados para prestar serviço de alta qualidade, ou seja, a fidelidade do funcionário 

pode contribuir para a fidelidade do cliente por uma série de vínculos chamados de cadeia 

de lucro do serviço. Existe um elo entre estratégia de recursos humanos e estratégia de 

marketing (Lovelock, 2002). 
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Quanto mais tempo os clientes permanecem com uma determinada organização, 

mais lucrativos estes clientes se tornam, existem quatro fatores para a geração de lucros 

progressivos (Batenson, 2001).  

Lucro derivado do aumento das compras, já que, com o passar do tempo os clientes 

de uma empresa muitas vezes tornam-se maiores e, conseqüentemente, precisam comprar 

quantidades maiores. Individualmente, os clientes podem comprar mais à medida que suas 

famílias crescem. Ambos os tipos de clientes podem decidir consolidar suas compras com 

um único fornecedor que oferece serviço de alta qualidade; 

Lucro a partir de custos operacionais reduzidos: quando os clientes se tornam mais 

experientes, podem exigir menos do fornecedor, por exemplo, menor necessidade de 

informação e assistência; também podem cometer menos erros quando envolvidos em 

processos operacionais, contribuindo assim para uma maior produtividade; 

Lucro a partir de indicações para outros clientes: recomendações boca a boca 

positivas atuam como propaganda gratuita, poupando à empresa investimentos elevados 

nesta área; 

Lucro a partir de preço-prêmio: clientes novos freqüentemente se beneficiam de 

descontos promocionais de lançamento, ao passo que clientes habituais tendem a pagar 

preços regulares. Além disso, quando os clientes confiam em um fornecedor, podem estar 

mais dispostos a pagar preços mais altos em períodos de pico ou por trabalho agilizado. 

 

As atividades de pós-marketing podem ajudar uma empresa na fidelização de seus 

clientes através dos seguintes pontos: 

♦ Identificação da base de clientes. 
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♦ Reconhecimento aos clientes. 

♦ Mapeamento das interações com clientes. 

♦ Providências para acessar os clientes. 

♦ Mensuração da satisfação de clientes. 

♦ Manutenção do contato. 

♦ Recuperação de clientes perdidos. 

 

15 - Identificação da base de clientes: 

Nas organizações, já existe uma lista de clientes, assinantes ou associados. Se os 

clientes utilizam os serviços, muito mais já deve ser conhecido sobre cada um deles, além 

de seus nomes e endereços. O objetivo é tornar tais informações disponíveis para os 

propósitos de marketing. 

Fabricantes de bens duráveis podem utilizar os certificados de garantia devolvidos 

pelos compradores para iniciar um bom banco de dados de clientes. 

Outras empresas (fabricantes de bens de consumo, prestadores de serviços em 

pequena escala) terão de iniciar a tarefa de identificar seus clientes antes de estabelecerem 

um banco de dados computadorizado. O tamanho do banco de dados de clientes afetará os 

custos e a facilidade de identificá-los. Empresas com grandes bancos de dados devem 

pensar sobre a possibilidade de fazer uma promoção especial. 

Quando a base de clientes é muito grande, é recomendável iniciar com um segmento 

menor, obter experiência e informações e demonstrar para a administração o valor do banco 

de dados antes de implantar toda a base de clientes no computador. 



  170 

 

 

 

-Reconhecimento dos clientes 

Uma vez que as identidades dos clientes estejam armazenadas em um banco de 

dados, o próximo passo é reconhecer os clientes pelos negócios que fizeram com a 

empresa. Isso inclui expressar reconhecimento pela escolha e comunicar desejo de estar 

próximo a eles (através de mensagens de propaganda, ligações telefônicas e 

correspondências). Um programa de contatos pode ser planejado para atender a base de 

clientes, o grau de personalização desejado e o orçamento. 

Newsletters, revistas ou jormalas são uma maneira popular de manter as 

comunicações da empresa em evidência. Deve-se lembrar aqui a importância de 

proporcionar benefício real aos clientes em qualquer material enviado. Se o material 

contém somente mensagens de vendas, a empresa não estará reconhecendo e agradecendo 

aos clientes pelos negócios proporcionados; nesse caso, trata-se de tentativa de fazer novos 

negócios.  

 

- Manutenção de contatos com clientes 

A empresa deve apenas iniciar comunicações externas. Ela deve também 

estabelecer um mecanismo para os clientes contatá-la com facilidade. Em oposição a tal 

postura, algumas empresas não gostam de abrir suas portas para clientes. Entretanto, existe 

uma qualidade crescente de informações e sugestões que podem ser recebidas através de 

um número de telefone 800 (DDG) ou outros veículos de acesso.  

 

- Mapeamento de pontos de contato com clientes 
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A identificação de todos os pontos nos quais a organização tem ou poderia ter 

contatos com clientes fornece informações vitais para gerenciar bem as interações 

presentes. Ela oferece também idéias de como aumentar os pontos de contato e como 

explorar melhor àqueles que existem atualmente. 

 

- Mensuração do nível de satisfação dos clientes 

O componente mais importante do processo de pós-marketing é a mensuração da 

satisfação dos clientes. Essa atividade oferece dois benefícios: a empresa coleta 

informações valiosas que permitem fornecimento de produtos ou serviços de valor 

verdadeiro e ela pode demonstrar cuidado e consideração com os clientes ao solicitar-lhes 

informações para futuras decisões de produção e de administração. Dessa forma, os 

programas de satisfação de clientes possuem tanto benefícios de informações como 

benefícios de marketing. 

Tais levantamentos podem ser conduzidos em base periódica, envolvendo todos os 

clientes (para maximizar os benefícios de marketing) ou apenas uma amostra dos mesmos 

(para minimizar custos). O levantamento deve ser sempre apresentado aos clientes com 

clareza, indicando-lhes os benefícios decorrentes do preenchimento do questionário. Além 

disso, todos eles devem receber agradecimentos por suas participações. 

Os elementos que geralmente serão avaliados são os seguintes: 

• Sistema de entrega do produto ou serviço. 

• Desempenho real do produto ou serviço (ou seja, como ele atende às 

expectativas). 

• Conduta, desempenho e habilidades dos funcionários. 
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• Imagem geral da organização. 

• Relacionamento percebido do preço/valor do produto ou serviço. 

• Forças e fraquezas dos concorrentes. 

• Fatores demográficos e de estilo de vida dos clientes (opcional). 

 

-  Manutenção de contatos 

O verdadeiro teste de um programa de pós-marketing (e o compromisso 

administrativo decorrente) é saber se ele será ou não mantido. Uma vez que as 

identificações dos clientes são conhecidas e eles foram contatados de alguma maneira é 

altamente desejável manter uma interação formal com eles (em adição as suas transações de 

negócios com a organização). Newsletters, jornais, revistas próprias e eventos especiais são 

mecanismos que podem ser usados para auxiliar a manutenção dos contatos. 

Um programa dessa natureza, em uma circunstância, deve ser considerado esforço 

isolado. Ele é um compromisso importante que exige dedicação da alta administração, 

orçamento substancial e envolvimento de toda força de trabalho da organização. Uma vez 

que o banco de dados de clientes foi estabelecido, ele deve ser usado para mantê-lo 

atualizado. Os clientes devem ser contatados periodicamente. 

Como o retorno sobre esse investimento será em longo prazo, o ganho será mais 

consistente do que qualquer esforço ou tática em curto prazo. 

Estratégias de pós-marketing que possibilitam marketing de relacionamento 

beneficiam tanto empresas como clientes. Antecipado por marketing orientado para o 

cliente, pós-marketing tem como objetivo satisfazer esse cliente. Todavia, além da 

satisfação do cliente, pós-marketing reconhece o valor, tanto para a empresa como para o 
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cliente, de um relacionamento contínuo e a responsabilidade compartilhada entre as duas 

partes. Pós-marketing orienta as empresas para ver qualquer problema do cliente como um 

teste de relacionamento. 
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16 Pesquisa: 

Para fundamentar o presente estudo foram realizadas entrevistas em profundidade 

com clientes e ex-clientes da operadora líder de mercado. Para a construção do questionário 

aplicado na pesquisa quantitativa foram entrevistadas em profundidade 08 empresas 

usuárias de comunicação móvel celular, dividias entre clientes e ex-clientes da operadora 

líder, desta forma, foi possível avaliar a percepção dos usuários considerados fiéis e dos 

usuários que trocaram de fornecedores. Estas empresas pertencem ao segmento de 

pequenas e médias empresas. Este segmento foi escolhido por receber um tratamento 

padronizado da operadora, seu atendimento não possui o nível de personalização que o 

segmento de grandes contas recebe, desta forma, o mesmo está mais próximo do 

atendimento geral da empresa, e não do atendimento baseado na exceção. 

As entrevistas em profundidade foram conduzidas pelo autor do presente estudo na 

sede dos clientes e ex-clientes. As pesquisas foram agendadas previamente e tiveram uma 

duração média de uma hora, sendo respondidas pelos responsáveis pela contratação e 

administração do serviço móvel celular nas empresas. Estas empresas foram selecionadas 

de forma aleatória pelo gerente de vendas para o segmento de pequenas e médias empresas 

da operadora líder de mercado. 

As empresas consideradas pequenas e médias, são as empresas que possuem entre 

03 e 50 linhas e faturamento abaixo de dois mil reais por mês. As empresas que possuem 

maiores quantidades de linhas e maior faturamento pertencem ao segmento de grandes 

contas e possuem um gerente responsável pelo seu atendimento, além de uma linha 

corporativa que lhe permite tratamento diferenciado, e em alguns casos, tratamento 
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exclusivo. Este estudo entende que estes clientes são exceção e não devem fazer parte desta 

pesquisa. 

Foram entrevistados 08 executivos responsáveis pela elaboração das estratégias de 

atendimento e fidelização da operadora de referência para o presente estudo, estes 

executivos são os responsáveis pela criação dos processos de atendimento, pela gerencia 

destes clientes e pelo relacionamento dos mesmos com a operadora, possuem um contato 

direto com os clientes conhecendo em profundidade seus desejos. São os primeiros a 

receber o feedback em relação a produtos e serviços oferecidos, além de estarem em 

contato com futuros e ex-clientes. Recebem os elogios e as reclamações do próprio cliente, 

detectando suas emoções, suas expressões faciais e sua linguagem não verbal, visitam o 

cliente em suas instalações e os recebem nas instalações da operadora. Com as entrevistas 

em profundidade com estes executivos é possível ter um entendimento da visão da 

operadora em relação aos concorrentes, aos anseios dos clientes e as mudanças do mercado. 

Estas entrevistas forma conduzidas pelo autor deste estudo na sede da empresa 

Vivo. As entrevistas foram agendadas previamente e os entrevistados reservaram uma hora 

para estas entrevistas, sendo que o tempo foi ultrapassado em trinta minutos em média. 

O objetivo destas entrevistas foi reunir informações que possibilitassem a 

elaboração de um questionário, utilizado posteriormente na pesquisa quantitativa. Esta 

pesquisa permitiu investigar os fatores responsáveis pela fidelização dos clientes e os 

fatores responsáveis pelo seu abando. 

A pesquisa de campo foi realizada pelos gerentes de contas da operadora Vivo, que 

pesquisaram 120 pequenas e médias empresas de forma aleatória. Para a aplicação do 

questionário o autor do presente estudo solicitou ao gerente de vendas corporativas do 
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segmento de pequenas e médias empresas  que solicitasse aos seus gerentes de contas, que 

são responsáveis por administrar as empresas que vendem para este segmento, a aplicação 

do questionário que segundo relatado teve um tempo médio de 20 minutos para ser 

aplicado, sendo respondido por 111 empresas, as 09 empresas que não responderam ao 

questionário foi por motivos de agenda ou atribulações da pessoa responsável, que não 

conseguiu compatibilizar o horário com o do entrevistador. Nenhuma empresa se recusou a 

responder, e segundo relatos dos gerentes de contas demonstraram interesse em responder 

ao questionário. 

 O resultado desta pesquisa foi comparado com as teorias proposta neste estudo, e 

assim detectar as ações corretas da operadora, as ações que necessitam de correção, e as 

novas ações que a operadora necessita empreender para o esforço de fidelizar seus clientes. 

Desta forma, este estudo pretende indicar uma direção a ser seguida pelas empresas na 

manutenção e na fidelizacao de sua base atual de clientes. Este trabalho foi dirigido às 

operadoras de telefonia celular, porém suas bases podem ser utilizadas por outras empresas 

de serviços.   
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População Amostral 

 

120 questionários enviados 

111 questionários válidos. 

Pergunta: Assinale quais operadoras de telefonia celular, ou meio de comunicação 

móvel, que sua empresa utiliza atualmente? 

 

 Oi Tim Vivo Claro Nextel Vésper 

Clientes 
19 14 87 12 10 1 

Percentual 
          13% 10% 61% 8% 7% 1% 

Base 111 questionários 

 

 

2) Número de terminais por operadora: 

Pergunta: Para cada uma das empresas mencionadas anteriormente, pergunte: 

Quantos terminais sua empresa possui? 
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 Oi Tim Vivo Claro Nextel Vésper 

 

Rádio  

01 a 05 0 2 24 3 4 0 

 

0 

05 a 10 5 4 21 6 2 0 

 

0 

10 a 30 8 5 23 2 3 1 

 

0 

30 a 50 3 3 16 1 1 0 

 

0 

50 a 100 2 0 3 0 0 0 

 

0 

100 a 200 1 0 0 0 0 0 

 

0 

Média 3,17 2,33 14,50 2,00 1,67 0,17 

         

0,00 

Base  19 14 87 12 10 1 

 

0 

 

Percentual: 

  Oi Tim Vivo Claro Nextel Vésper  
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Rádio 

01 a 05 0% 14% 28% 25% 40% 0% 

 

0% 

05 a 10 26% 29% 24% 50% 20% 0% 

 

0% 

10 a 30 42% 36% 26% 17% 30% 100% 

 

0% 

30 a 50 16% 21% 18% 8% 10% 0% 

 

0% 

50 a 100 11% 0% 3% 0% 0% 0% 

 

0% 

100 a 200 5% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

0% 

 

 

3) Tempo de contrato por operadora: 

Pergunta: Para cada uma das empresas mencionadas na questão 01 pergunte: Há 

quanto tempo você é cliente desta empresa? (assinale o tempo de cada operadora) 

 

Distribuição percentual por operadora: 

 

  Oi Tim Vivo Claro Nextel Vésper  
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Rádio 

Menos de 01 ano 3,6% 2,7% 8,1% 4,5% 2,7% 0% 

 

0% 

Entre 1 e 2 anos 8,1% 5,4% 18,9% 4,5% 5,4% 0,9% 

 

0% 

Entre 2 e 3 anos 5,4% 4,5% 18% 1,8% 9% 0% 

 

0% 

Entre 3 e 4 anos 

 

0% 0% 2,6% 0% 0% 0% 0% 

Entre 5 e 6 anos 0% 0% 9% 0% 0% 0% 

 

0% 

Entre 6 e 7 anos 0% 0% 2,7% 0% 0% 0% 

 

0% 

Entre 7 e 8 anos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

0% 

Entre 9 e 10 anos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

0% 

Acima de 10 anos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

0% 

Base 19 14 87 12 10 1 

 

0 

Média 1,1 1,14 2,16 0,75 1,8 1  
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0 

 

 

 

4) Perfil de Tráfego por operadora: 

Pergunta: A maior quantidade de ligações é realizada entre 

 

  

 

Oi Tim Vivo Claro Nextel Vésper Rádio 

Entre Funcionários 18 2 27 5 10 0 0 

Funcionários e Fornecedores 0 0 2 1 0 0 0 

Funcionários e Clientes 1 9 57 6 0 1 0 

Funcionários e Familiares 0 0 1 0 0 0 0 

Base 19 11 87 12 10 1 0 

 

 

 Percentual: 

  Oi Tim Vivo Claro Nextel Vésper Rádio 

Entre Funcionários 95% 14% 31% 42% 100% 0% 0% 

Funcionários e Fornecedores 0% 0% 2% 50% 0% 0% 0% 

Funcionários e Clientes 5% 86% 66% 8% 0% 100% 0% 

Funcionários e Familiares 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 
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Base 19 11 87 12 10 1 0 

 

 

 

5) Descreva quais das situações abaixo sua empresa se enquadra: 

Controle: operadora Vivo 

 

Tive apenas minha operadora atual 58 

Mantive operadora atual, mas contratei linhas de outra operadora 17 

Substitui parcialmente minha operadora atual 14 

Substitui totalmente minha operadora 22 

Clientes que não substituíram a operadora Vivo 58 

Clientes que substituíram totalmente ou parcialmente a 

operadora Vivo 53 

Base 111 questionários 

 

 

Clientes fiéis a operadora Vivo 58 52% 

Clientes que não foram fiéis 53 48% 

Base 111 Clientes 
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6) Operadora utilizada: 

Pergunta: Qual (is) operadora(s) sua empresa utilizava antes da contratação de 

novas operadoras, ou antes, da substituição? (marque a operadora utilizada antes da 

troca ou da contratação de novas operadoras) 

 

Vivo 111 

Clientes fiéis 58 

Clientes não fiéis 53 

Base 111 clientes  

 

Clientes não fiéis que migraram ou utilizam outras operadoras 

Base 53 (clientes infiéis da Vivo) 

 

Oi 19 

Tim 11 

Claro 12 

Nextel 10 

Vésper 1 

Rádio 0 

Base 53 clientes (infiéis a Vivo)  
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7) Motivos relacionados à troca ou substituição da operadora Vivo: 

Pergunta: Apresentamos abaixo algumas frases que podem indicar os fatores 

responsáveis pela substituição de sua operadora anterior, ou os fatores responsáveis pela 

contratação de outras operadoras. Solicitamos seu grau de concordância com a tabela 

abaixo: 
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 Não concordo  

Discorda nem discordo Concorda 

Valor alto das tarifas 19% 2% 79% 

Desconto nas ligações para os aparelhos 

da empresa 14% 9% 77% 

Assinatura alta 34% 4% 62% 

Não permitia o gerenciamento das linhas 44% 11% 45% 

Não possuía clube de vantagens 40% 15% 45% 

Não permitia acessar internet em alta 

velocidade 37% 19% 44% 

Não possuía desc por volume de linhas 31% 25% 44% 

Risco de clonagem 27% 30% 43% 

Troca de aparelhos por roubo ou def. lenta 43% 19% 38% 

Não possui aparelhos modernos 41% 8% 34% 

Dificuldade em contatar gerente de contas 57% 11% 32% 

Aparelhos em comodato ruim 56% 13% 31% 

Contas com erros 65% 9% 26% 

Atendimento telefônico ruim 66% 9% 25% 

Contas não eram individuais 79% 6% 15% 

Não possuía roaming internacional 45% 40% 15% 

Troca por roubo ou defeito 79% 11% 10% 
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Aparelhos caros 77% 15% 8% 

Não possui boa qualidade nas ligações 88% 8% 4% 

Não possuía boa cobertura 90% 6% 4% 

Base: 53 entrevistas    

8) Nível de satisfação geral com a operadora Vivo antes da substituição. 

Pergunta: Para cada uma das empresas mencionadas na questão 06 pergunte: Qual 

seu nível de satisfação geral com a operadora utilizada antes da substituição, ou da 

contratação de novas operadoras? 

 

Muito 

Insatisfeito 

1 

Parcialmente 

insatisfeito 

2 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

3 

Parcialmente 

satisfeito 

4 

Muito 

satisfeito 

5 

 

 

 Muito 

Insatisfeito 

1 

Parcialmente 

insatisfeito 

2 

Nem satisfeito 

nem insatisfeito 

3 

Parcialmente 

satisfeito 

4 

Muito 

satisfeito 

5 

Freqüência 2 6 5 32 8 

Percentual 4% 11% 9% 61% 15% 

Média          3,7 

Base  53 entrevistas. 

 

9) Número de ex-clientes que indicaria a operadora Vivo a algum amigo. 
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Pergunta: Para cada uma das empresas mencionadas na questão 06 pergunte: Você 

indicaria esta operadora a algum amigo? (todas as operadoras respondidas na questão 06) 

 

  Indicaria Não indicaria 

Freqüência 43 10 

Percentual 81% 19% 

Base: 53 entrevistas 

 

 

10) Número de ex-clientes que poderiam voltar a ser clientes da operadora Vivo. 

Pergunta: Para cada uma das empresas mencionadas na questão 06 pergunte: Você 

voltaria a ser cliente desta operadora? 

 

 Sim Não Talvez 

Freqüência 31 5 

1

7 

Percentual 59% 9% 

3

2% 

Base: 53 entrevistas 

 

11) Nível de esforço percebido pelos clientes que a operadora Vivo exerceu para 

mantê-los como clientes. 
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Pergunta: Para cada uma das empresas mencionadas na questão 06 pergunte: Qual o 

nível de esforço da operadora utilizada antes da substituição, ou antes, da contratação de 

novas operadoras, para lhe manter como cliente. 

 

Nenhum esforço 

1 

Fraco esforço 

2 

Médio esforço 

3 

Forte esforço 

4 

Total esforço 

5 

 

  

Nenhum esforço 

1 

Fraco esforço 

2 

Médio esforço 

3 

Forte esforço 

4 

Total esforço 

5 

Freqüência 11 9 19 12 2 

Percentual 21% 17% 35% 23% 4% 

Média           2,7 

Base: 53 entrevistas 

 

 

12) Análise dos atores que motivam os usuários a permanecerem com sua atual 

operadora. 

Média por atributo e por operadora 

Pergunta: Apresentamos abaixo algumas frases que podem indicar os fatores 

responsáveis pela permanência de sua empresa com a operadora contratada. Solicitamos 

que de seu grau de concordância de acordo com a tabela abaixo. 
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Discordo 

Totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não concordo 

nem discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

  Oi Tim Vivo Claro 

 

Nextel 

Não pode perder número 3,3 3,6 4,3 3,6 2,6 

Possui muitos números na agenda do telefone 3,2 3,2 3,8 3,3 1,9 

Tarifas baixas 4,9 4,9 3,7 4,5 4,6 

Assinatura baixa 4,6 4,6 3,1 4,3 3,4 

Existe multa em caso de recisão 2,5 2,1 1,6 2,5 1,8 

Operadora substitui aparelhos por novos modelos 3 4,7 3,9 4,3 2,4 

Troca aparelhos por roubo ou defeito 2,3 4,1 4,6 3,7 1,6 

Não existe tarifa entre os aparelhos da minha empresa 3,8 3,6 2,9 3 5 

Os aparelhos em comodato são melhores 2,9 4,5 3,7 3,9 1,6 

Operadora possui aparelhos modernos 4,1 4,8 4,1 4,1 2,5 

Operadora envia as faturas de forma correta e no prazo certo 3,3 3,6 4,3 4 4,8 

As faturas podem ser individualizadas 3 3,4 3,6 3,3 

 

3 

Possui bom atendimento telefônico 3,3 3,4 4,1 2,8  
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4 

Os gerentes de conta resolvem os problemas 3,7 3,4 3,5 3,8 

 

3,8 

A troca de aparelhos é ágil 4,3 2,8 3,4 3,3 

 

3 

Permite gerenciar as linhas da empresa 2,5 2,1 3 2,5 

 

4,8 

Permite acessar internet em alta velocidade 3,5 3,9 3 3,5 

 

1,7 

Seguro em não permitir a clonagem 3,9 3,8 3,3 3,5 

 

3,9 

Possui boa qualidade de ligação 4,3 3,6 4,4 3,9 

 

3,3 

Possui boa cobertura 3,8 2,8 4,5 3,7 

 

2,4 

Possui roaming internacional 3,3 3,2 3 3,8 

 

3,5 

Possui descontos no volume de ligação 4,2 3,6 3,7 3,6 3,6 

Possui clube de vantagens 2,2 1,9 2,3 2,7 

 

1,5 

Base 19 11 87 12 

 

10 
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13) Nível de satisfação com a operadora atual 

Pergunta: Por favor, informe qual seu grau de satisfação com sua atual operadora 

de acordo com a tabela abaixo: 

 

 

 

Muito 

insatisfeito 

Parcialmente 

insatisfeito 

Indiferente Parcialmente 

satisfeito 

Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 Oi Tim Vivo Claro 

 

Nextel 

Muito insatisfeito 1 0 1 0 

 

0 

Parcialmente insatisfeito 2 4 5 2 

 

0 

Indiferente 0 2 6 1 

 

0 
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Parcialmente satisfeito 9 7 41 8 

 

6 

Muito satisfeito 7 1 34 1 

 

4 

Média 4,0 3,4 4,2 3,7 

 

4,4 

Base 19 11 87 12 

 

10 

 

 

Percentual: 

Muito 

insatisfeito 

Parcialmente 

insatisfeito 

Indiferente Parcialmente 

satisfeito 

Muito satisfeito 

1 2 3 4 5  

 

 

  Oi Tim Vivo Claro 

 

Nextel 

Muito insatisfeito 5% 0% 1% 0% 

 

0% 

Parcialmente insatisfeito 11% 29% 6% 17% 

 

0% 
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Indiferente 0% 14% 7% 8% 

 

0% 

Parcialmente satisfeito 47% 50% 47% 67% 

 

 

40% 

Muito satisfeito 37% 7% 39% 8% 

 

60% 

Base 19 11 87 12 

 

10 

 

 

 Oi Tim Vivo Claro 

 

Nextel 

Satisfação 84% 57% 86% 75% 

 

100% 

Indiferente 0% 14% 7% 8% 

 

0% 

Insatisfação 16% 29% 7% 17% 

 

0% 

Base 19 11 87 12 

 

10 
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14) Grau de interesse em permanecer como cliente da atual operadora. 

Pergunta: Por favor, informe qual seu grau de interesse em permanecer com 

operadora atual de acordo com a escala abaixo. 

 

Nenhum 

interesse 

Pouco interesse Indiferente Interesse Total interesse 

1 2 3 4 5 

 

 

 Oi Tim Vivo Claro 

 

Nextel 

Média: 4,3 3,6 4,1 3,9 4,7 

Base 19 11 87 12 

 

10 

 

Grau de interesse em permanecer como cliente da atual operadora. 

Percentual: 

  Oi Tim Vivo Claro 

 

Nextel 

Nenhum interesse 5% 0% 1% 0% 

 

0% 

Pouco Interesse 5% 21% 7% 8%  
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0% 

Indiferente 5% 7% 6% 17% 

 

0% 

Interesse 26% 65% 48% 50% 

 

30% 

Total interesse 59% 7% 38% 25% 

 

70% 

Base 19 11 87 12 

 

10 

 

 

15) Nível de atendimento das expectativas 

Pergunta: Por favor, informe de acordo com a escala abaixo em que nível suas 

expectativas antes da contratação estão sendo atendidas. 

 

 

Não atendidas Pouco atendidas Indiferente Parcialmente 

atendidas 

Totalmente atendidas 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Percentual: 
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  Oi Tim Vivo Claro Nextel 

Não 

atendidas 0% 0% 1% 8% 0% 

Pouco 

atendidas           11% 29% 7% 8% 0% 

Indiferente 0% 7% 9% 17% 0% 

Parcialment

e atendidas 

37

% 64% 65% 59% 60% 

Totalmente 

atendidas         52% 0% 18% 8% 40% 

Base          19 11 87 12 10 

 

 

  Oi Tim Vivo Claro 

 

Nextel 

Atendidas 83% 69% 91% 80% 

 

100% 

Não atendidas 17% 31% 9% 20% 

 

0% 
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Base 19 11 87 12 

 

10 

 

 

Análise 

 

Para analisar os dados encontrados na pesquisa quantitativa e poder chegar a uma 

conclusão de quais seriam os fatores responsáveis pela satisfação dos usuários, o presente 

estudo utilizou a regressão logística, analisando em conjunto os dados da satisfação global 

com as avaliações sobre cada um dos atributos feitos por cada um dos entrevistados, desta 

forma este estudo pretende descobrir quais os atributos que exercem maior influencia na 

satisfação. 

Análise conjunta dos dados de Satisfação Global e as avaliações sobre atributos 

feitas por cada um dos entrevistados com relação às operadoras pode fornecer pistas sobre o 

que realmente leva a aumentar o nível de satisfação global. De forma mais simplista 

poderíamos perguntar: que atributos exercem a maior influência ou levantam mais a 

avaliação global.  

A análise é feita da seguinte forma. A escala de Satisfação Global  é transformada 

em uma variável dicotômica . O valor 1 é alocado para as respostas 4 e 5 da escala de 

satisfação global (os dois valores mais altos da escala ou “top 2 box”) . Os restantes 

recebem o valor 0. Isto polariza as respostas entre as respostas positivas e negativas para a 

Satisfação Global ( Agresti 1990). 
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O problema passa a ser agora  analisar a relação entre uma variável categórica que 

indica alta satisfação ou não, e as variáveis independentes ou explicativas de avaliação de 

cada uma das operadoras. O modelo mais adequado neste caso é o modelo Logit ou 

Regressão Logística. Uma boa referencia para este modelo pode ser encontrada em Agresti 

(1990). 

Imaginamos que temos I  indivíduo ( empresa) que proporciona respostas binárias ( 

1 ou 0 ) independentes . Seja '
0 1( , ,..., )i i i ikx x x x=  com o primeiro valor 0 1ix = , o vetor de 

variáveis explicativas correspondentes a observação  , 1, 2,...,i i I= . 

Expressamos  uma regressão Logística como : 

 

 
'

0
'

0

exp( )
exp( )( )

1 exp( )1 exp( )

k

ij j
j i

i k
i

ij j
j

x
xx

xx

β
βπ
ββ

=

=

= =
++

∑

∑
 

 

( )ixπ  indica a probabilidade que o individuo i  escolha 1 como resposta. 

O valor ( )
1 ( )

i

i

x
x

π
π−

 indica o “odds ratio” que a relação entre a probabilidade de 

observar o valor 1 e a de observar o valor zero. 

A interpretação dos coeficientes e feita através deste valor . A relação exata é q 

seguinte : 

Uma variação de uma unidade na variável ijx implica em uma variação de jeβ no 

“odds ratio” .Portanto um valor do coeficiente jβ  positivo implica em um aumento da 
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probabilidade de 1 e um valor negativo em uma diminuição. Maiores valores de jβ  

determinam maiores valores no “odds” . O valor jeβ  da uma idéia da “importância”ou 

“peso”da variável j . 

Para este modelo a Teoria geral de Wald (1943) se aplica  a distribuição asintotica 

do estimador de Maxima Verosimilhança de β  é asintoticamente normal. 

Isto da origem a estatística de Wald , que aparece nas saídas de computador e 

permite testar a hipóteses de que cada um dos coeficientes (independentemente) possa se 

considerado nulo. 

A estatística é 
^ ^

2 2( / ( ))j jz erroβ β=  é a estatística de Wald. Ela tem uma 

distribuição aproximada 2χ  com 1 grau de liberdade ( Agresti 1990). 

 

 B S.E. Wald Sig. Exp(B) 

 

PESO 

3.As tarifas de ligação são baixas 

1,89 1,02 3,40 0,07 6,61 

 

18,25 

13.O atendimento telefônico é 

eficiente 1,34 0,56 5,68 0,02 3,82 10,54 

15.Processos para troca de aparelhos 

ágeis 1,33 0,65 4,11 0,04 3,77 10,39 

11.As contas chegam no prazo e com 

os valores corretos 0,82 0,40 4,19 0,04 2,28 6,28 

9.Os aparelhos comodatados são 

melhores 0,79 0,57 1,91 0,17 2,20 6,07 

2.Meu aparelho possui muitos números 0,69 0,63 1,20 0,27 1,99 5,48 
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na agenda 

6.Troca meu aparelho por modelos 

mais novos 0,66 0,79 0,70 0,40 1,93 5,33 

23.Possui clube de vantagens 

0,53 0,46 1,33 0,25 1,70 

 

4,68 

22.Oferece descontos por volumes de 

linhas 

0,40 0,48 0,69 0,41 1,49 

4,10 

 

 

19.Boa qualidade de ligação 

0,37 0,65 0,33 0,57 1,45 

 

4,01 

8.Não existem tarifas entre os 

aparelhos da minha empresa 0,15 0,39 0,15 0,70 1,16 3,20 

1.Não posso perder meu número, é 

muito divulgado 0,02 0,62 0,00 0,97 1,02 2,82 

16.Permite o controle de gastos por 

meio de bloqueios 0,02 0,32 0,00 0,96 1,02 2,80 

18.Oferece segurança contra clonagem 

0,00 0,56 0,00 1,00 1,00 

2,76 

 

5.Existe um contrato com multa em 

caso de rescisão  -0,11 0,41 0,07 0,79 0,89 2,47 

14.O gerente de contas soluciona todos 

os problemas -0,32 0,55 0,33 0,57 0,73 2,01 

21.Possui roaming internacional 

-0,32 0,47 0,46 0,50 0,72 

2,00 

 

12.As faturas podem ser 

individualizadas -0,35 0,31 1,28 0,26 0,70 1,94 

10.Possui aparelhos modernos 

-0,54 0,66 0,66 0,42 0,58 

1,61 

 

20.Possui boa cobertura 

-0,82 0,56 2,15 0,14 0,44 

1,22 
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17.Posso acessar Internet em alta 

velocidade -0,85 0,55 2,41 0,12 0,43 1,18 

7.Troca meu aparelho por roubo ou por 

defeito -1,29 0,49 6,91 0,01 0,28 0,76 

4.O valor da assinatura é baixo, ou não 

é cobrado -3,50 1,32 7,08 0,01 0,03 

0,08 
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17 Conclusão: 

As operadoras de telefonia celular travam uma acirrada disputa pelos clientes 

corporativos, visto que possuem uma média de gastos mais elevada que a média dos demais 

clientes. Desta forma, este segmento tornou-se o mais rentável paras as operadoras, sendo 

estratégico o crescimento desta base de clientes para garantir a rentabilidade das 

operadoras. Devido a esta importância estratégica, os gestores destas empresas precisam 

conhecer os atributos responsáveis pela fidelização dos clientes corporativos a operadora de 

telefonia móvel celular, para assim poderem desenvolver estratégias de fidelização 

eficientes e de resultados. 

Analisando as teorias relativas a fidelização, entrevistas em profundidade com 

clientes corporativos e executivos da operadora Vivo em conjunto com a pesquisa 

quantitativa realizada com os clientes corporativos, este estudo pode responder ao problema 

proposto e assim contribuir com as operadoras de telefonia celular na fidelização de seus 

clientes corporativos.  

As pesquisas indicaram que os atributos responsáveis pela fidelização dos clientes 

corporativos a uma determinada operadora de telefonia móvel celular são: 

Tarifas de ligações baixas 

Central de atendimento telefônico eficiente 

Possuir processo ágil para troca de aparelhos 

Contas enviadas com valores corretos e no prazo correto. 

Os atributos serão analisados individualmente objetivando contribuir para um 

melhor entendimento. 

Tarifas de ligações baixas: 
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Os clientes corporativos tendem a serem mais racionais nas suas decisões, avaliando 

o custo beneficio das suas escolhas, desta forma os custos dos serviços de telecomunicações 

são avaliados por critérios racionais, onde o comparativo de tarifas ocorre de forma direta. 

Algumas operadoras utilizam planilhas eletrônicas que tentam provar que suas tarifas 

possuem um custo menor que de suas concorrentes em relação ao perfil de tráfego da 

empresa, atendendo assim a demanda por informações racionais e por custos menores para 

este tipo de cliente. 

Para as operadoras reterem seus clientes, precisam oferecer planos que se ajustem 

ao perfil de tráfego da empresa oferecendo planos com tarifas que sejam competitivas com 

suas concorrentes, este atributo teve o maior peso 18,25, entre todos os atributos 

pesquisados. 

 

Central de atendimento telefônico eficiente: 

O principal canal de comunicação das operadoras com seus clientes são suas 

centrais de atendimento. Estas centrais são responsáveis por passar informações, resolver 

problemas, ativar e desativar serviços, corrigir erros de faturas, entre outras atribuições. 

Desta forma a mesma torna-se estratégica no relacionamento com os clientes, já que o 

principal canal de relacionamento entre a operadora e os clientes corporativos do segmento 

de pequenas e médias empresas. 

De acordo com a teoria apresentada na fundamentação deste estudo, as operadoras 

devem administrar seu encontro de serviços e mapear os pontos críticos deste processo. 

 

 



  204 

 

 

Possuir processo ágil para a troca de aparelhos 

As empresas contratam o serviço de telefonia móvel celular para comunicação com 

seus clientes e funcionários, segundo informações obtidas nesta pesquisa. Desta formas, o 

uso do serviço torna-se crítico para as empresas, já que as mesmas estruturam suas 

operações em torno da nova tecnologia. No caso de um aparelho apresentar problemas, o 

serviço fica indisponível para aquele usuário até que a substituição seja concluída, 

inviabilizando ou comprometendo as operações da empresa. 

As operadoras devem considerar este atributo, que possui peso de 10.39 entre os 

atributos pesquisados, para desenvolverem processos internos que priorizem a agilidade na 

substituição dos aparelhos quando os mesmos apresentarem problemas.  

  

Contas enviadas com valores e prazos corretos 

As operadoras necessitam desenvolver melhores sistemas de cobrança, já que seus 

clientes informaram que este atributo possui peso de 6,28 entre os atributos pesquisados 

para sua fidelização.  As operadoras devem avaliar que as decisões tomadas para diminuir a 

inadimplência, como o desligamento das linhas, telefonemas e cartas de cobrança, não 

podem ser enviadas para clientes que estão inadimplentes por erro da operadora. As 

empresas pesquisadas demonstraram especial insatisfação por erros na fatura seguidos dos 

procedimentos listados anteriormente. É crítico para as operadoras gerarem satisfação em 

seus clientes o envio das faturas com os valores corretos e no prazo combinado. 
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18 Metodologia: 

 

Tipo de pesquisa 

Como referencial metodológico desta pesquisa será utilizada a classificação 

proposta por Vergara (1997), sendo a pesquisa desenvolvida  nos seguintes métodos: 

 

Quanto aos fins 

 

Metodológica : Desenvolvimento de modelo de atendimento e relacionamento com 

os clientes  que permita a construção de  relacionamentos consistentes, envolvendo o 

consumidor na elaboração de novos produtos e no aperfeiçoamento dos existentes. 

Elaboração de critérios de solução imediata de problemas, ou na impossibilidade de 

solução, medidas que possam aliviar o problema gerado e que reforcem o relacionamento 

entre a organização e o consumidor. 

 

Descritiva : Descrever o processo de compra que o consumidor é submetido 

quando possui uma motivação para satisfazer alguma necessidade e o processo que o faz 

comprar o mesmo produto repetidas vezes ou mudar para algum produto concorrente ou 

substituto. 

 

Explicativa : Explicar que o processo de compras repetidas do mesmo produto 

pelo consumidor, ou seja, sua fidelização, é decorrente de uma estratégia empresarial que 

centra o desenvolvimento de novos produtos e o aperfeiçoamento dos existentes, nas 
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necessidades dos consumidores. Explicar ainda que esta questão deve ser institucional e 

não esforços de atores ou departamentos isolados, que os indicadores de desempenho 

devem estar alinhados com as necessidades da organização e as expectativas dos 

consumidores.  

 

Quanto aos meios 

Bibliográfica : utilização, em caráter analítico, de material publicado em livros, 

artigos e revistas científicas.  

Pesquisas 

Quantitativa: Pesquisa quantitativa realizada com usuários e ex-usuários 

corporativos de telefonia móvel celular. 

 

 Qualitativas :   Entrevistas em profundidade com clientes, ex-clientes e 

executivos da operadora Vivo. 

 

População e amostra 

População : será objeto de análise deste estudo pequenas e médias empresas, 

definidas assim pelos critérios  da operadora Vivo, que são clientes ou já foram clientes do 

serviço de comunicação móvel celular. 

  

Amostra : dentro da população mencionada serão selecionados 08 empresas por 

critérios aleatórios de escolha para as entrevistas em profundidade, que darão subsídios 
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para elaboração de um questionário, que posteriormente será aplicado a 120 empresas 

escolhidas também de  forma aleatória.  

 

Coleta de dados 

A seleção dos dados objeto de análise nesta pesquisa será efetuada de forma 

sistematizada, utilizando os seguintes meios: 

Pesquisa bibliográfica com livros que tratem de temas pertinentes ao objeto de 

estudo, revistas especializadas que forneçam informações relevantes para análise, e artigos 

científicos. 

Pesquisa em páginas dedicadas ao assunto na internet; 

Entrevistas em profundidade com as empresas escolhidas de forma aleatória; 

Entrevistas com executivos das operadoras. 

Pesquisa quantitativa realizada com 120 clientes escolhidos de forma aleatória. 

Tratamento de dados 

Após a coleta dos dados, os mesmos serão analisados e confrontados com as teorias 

que compõe o estudo, objetivando assim, formular uma estratégia de fidelização de 

clientes. Partindo-se dos fatores que os mesmos consideraram importantes para a sua 

permanência como usuários dos serviços de telecomunicação móvel celular.  

Dados referentes as principais causas de insatisfação, permitindo a empresa atuar 

nos principais problemas que podem resultar na perda de um cliente estratégico.  
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ii) dados referentes aos principais fatores que são valorizados pelos clientes e 

podem retê-los como clientes leais à empresa. Esta informação permitirá a empresa 

concentrar seus esforços e recursos em fatores valorizados pelos clientes.  
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20 Anexos: 

21 Anexo 01 

22  Pesquisa de Satisfação 

 

Pergunta 1) Assinale quais operadoras de telefonia celular. Ou meio de 

comunicação móvel, que sua empresa utiliza atualmente? 

 

Oi Tim Vivo Claro Nextel Vésper 

      

 

 

Pergunta2) Para cada uma das empresas mencionadas anteriormente, pergunte: 

Quantos terminais sua empresa possui? 

 

 Oi Tim Vivo Claro Nextel Vésper 

01 a 05       

05 a 10       

10 a 30       

30 a 50       

50 a 100       

100 a 

200       
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Pergunta 3)  Para cada uma das empresas mencionadas na questão 01 pergunte: A 

quanto tempo você é cliente desta empresa? (assinale o tempo de cada operadora) 

 

  Oi Tim Vivo Claro Nextel Vésper 

Menos de 01 ano       

Entre 1 e 2 anos       

entre 2 e 3 anos       

Entre 3 e 4 anos       

Entre 5 e 6 anos       

Entre 6 e 7 anos       

Entre 7 e 8 anos       

Entre 9 e 10 anos       

Acima de 10 anos       

 

 

Pergunta 4)  A maior quantidade de ligações é realizada entre 

  Oi Tim Vivo Claro Nextel Vésper 

Entre Funcionários       

Funcionários e 

Fornecedores       

Funcionários e 

Clientes       

Funcionários e 

Familiares       

 

 

Pergunta  5) descreva quais das situações abaixo sua empresa se enquadra: 
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O

i 

T

im 

V

ivo 

Cl

aro 

Ne

xtel 

Vé

sper 

Tive apenas minha operadora 

atual       

Mantive operadora atual, mas 

contratei linhas de outra 

operadora        

Substitui parcialmente minha 

operadora       

 

 

Pergunta 6) Qual (is) operadora(s) sua empresa utilizava antes da contratação de 

novas operadoras, ou antes da substituição? (marque a operadora utilizada antes da troca ou 

da contratação de novas operadoras) 

 

Oi Tim Vivo Claro Nextel Vésper 

      

 
 
Pergunta7)  Apresentamos abaixo algumas frases que podem indicar os fatores 

responsáveis pela substituição de sua operadora anterior, ou os fatores responsáveis pela 

contratação de outras operadoras. Solicitamos seu grau de concordância com a  tabela 

abaixo: 

Discordo 

totalmente 

1 

Discordo 

parcialmente 

2 

Nem 

Concordo nem 

discordo 

Concordo 

parcialmente 

4 

Concor

do totalmente 

5 
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3 

 

 

 

 

Discordo 

totalmente 

1 

Disc

ordo 

2 

Não 

concordo nem 

discordo 

3 

Concor

do 

4 

Concordo 

totalmente 

5 

Valor alto das tarifas      

Desconto nas ligações para 

os aparelhos da empresa      

Assinatura alta      

Não permitia o 

gerenciamento das linhas      

Não possuía clube de 

vantagens      

Não permitia acessar 

internet em alta veloc      

Não possuía desc por 

volume de linhas      

Risco de clonagem      

Troca de aparelhos por 

roubo ou def lenta      

Não possui aparelhos 

modernos      

Dificuldade em contatar 

gerente de contas      

Aparelhos em comodato 

ruim      

Contas com erros      

Atendimento telefônico ruim      

Contas não eram individuais      

Não possuía roaming      
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internacional 

Troca por roubo ou defeito      

Aparelhos caros      

Não possui boa qualidade 

nas ligações      

Não possuía boa cobertura      

 

 

Pergunta 8) Para cada uma das empresas mencionadas na questão 06 pergunte: 

Qual seu nível de satisfação geral com a operadora utilizada antes da substituição, ou da 

contratação de novas operadoras? 

 

Muito 

Insatisfeito 

1 

Parcialment

e insatisfeito 

2 

Nem 

satisfeito nem 

insatisfeito 

3 

Parcialment

e satisfeito 

4 

Muito 

satisfeito 

5 

 

 

Muito 

Insatisfeito 

1 

Parcialm

ente insatisfeito 

2 

Nem 

satisfeito nem 

insatisfeito 

3 

Parcialm

ente satisfeito 

4 

Muito 

satisfeito 

5 



  219 

 

 

22.1.1.1 Oi 
     

22.1.1.2 Tim 
     

22.1.1.3 Vivo 
     

22.1.1.4 Claro 
     

Nextel      

Vésper      

Rádio      

 

Pergunta 9) Para cada uma das empresas mencionadas na questão 06 pergunte: 

Você indicaria esta operadora a algum amigo? (todas as operadoras respondidas na questão 

06) 

 

  Oi 

Ti

m 

Vi

vo 

Cl

aro 

Ne

xtel 

Vé

sper 

Rá

dio 

Sim        

Não        

Talvez        

 

 

Pergunta10)  Para cada uma das empresas mencionadas na questão 06 pergunte: 

Você voltaria a ser cliente desta operadora? 
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  Oi 

Ti

m 

Vi

vo 

Cl

aro 

Ne

xtel 

Vé

sper 

Rá

dio 

Sim        

Não        

Talvez        

 

 

 

Pergunta 11)  Para cada uma das empresas mencionadas na questão 06 pergunte: 

Qual o nível de esforço da operadora utilizada antes da substituição, ou antes da 

contratação de novas operadoras, para lhe manter como cliente. 

 

Nenhum 

esforço 

1 

Fraco 

esforço 

2 

Médio 

esforço 

3 

Forte 

esforço 

4 

Total esforço 

5 

 

 

  

Nenhum 

esforço 

1 

Fraco 

esforço 

2 

Médio 

esforço 

3 

Forte 

esforço 

4 

Total 

esforço 

5 

Oi      

Tim      

Vivo      

Claro      

Nextel      

Vésper      
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Rádio      

 

Pergunta 12) Apresentamos abaixo algumas frases que podem indicar os fatores 

responsáveis pela permanência de sua empresa com a operadora contratada. Solicitamos 

que de seu grau de concordância de acordo com a tabela abaixo. 

 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não 

concordo nem 

discordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 

 

 

 

  

O

i 

T

im 

V

ivo 

C

laro 

N

extel 

Não pode perder número      

Possui muitos números na agenda do telefone      

Tarifas baixas      

Assinatura baixa      

Existe multa em caso de recisão      

Operdaora substitui aparelhos por novos modelos      

Troca aparelhos por roubo ou defeito      

Não existe tarifa entre os aparelhos da minha empresa      

Os aparelhos em comodato são melhores      

Operadora possui aparelhos modernos      

Operadora envia as faturas de forma correta e no prazo      
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certo 

As faturas podem ser individualizadas      

Possui bom atendimento telefonico      

Os gerentes de conta resolvem os problemas      

A troca de aparelhos é ágil      

Permite gerenciar as linhas da empresa      

Permite acessar internet em alta velocidade      

Seguro em não permitir a clonagem      

Possui boa qualidade de ligação      

Possui boa cobertura      

Possui roaming internacional      

Possui descontos no volume de ligação      

Possui clube de vantagens      

22.1.2  

Pergunta 13) Por favor informe qual seus grau de satisfação com sua atual 

operadora de acordo com a tabela abaixo: 

 

 

Muito 

insatisfeito 

Parcialmen

te insatisfeito 

Indiferente Parcialmen

te satisfeito 

Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 Oi Tim Vivo Claro Nextel 
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Muito insatisfeito      

Parcialmente insatisfeito      

Indiferente      

Parcialmente satisfeito      

Muito satisfeito      

 

Pergunta 14) Por favor, informe qual seu grau de interesse em permanecer com sua 

operadora atual de acordo com a escala abaixo. 

 

Nenhum 

interesse 

Pouco 

interesse 

Indiferente Interesse Total  interesse 

1 2 3 4 5 

 

 

  Oi Tim Vivo Claro 

Next

el 

Nenhum interesse      

Pouco Interesse      

Indiferente      

Interesse      

Total interesse      

 

 

Pergunta 15) Por favor, informe de acordo com a escala abaixo em que nível  suas 

expectativas antes da contratação estão sendo atendidas. 
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Não 

atendidas 

Pouco 

atendidas 

Indiferente Parcialmen

te atendidas 

Totalmente 

atendidas 

1 2 3 4 5 

 

  Oi Tim Vivo Claro Nextel 

Não atendidas      

Pouco atendidas      

Indiferente      

Parcialmente 

atendidas      

Totalmente atendidas      
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