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RESUMO 

 

 Em mercados altamente competitivos, a habilidade de reter uma base substancial de 

consumidores satisfeitos significa uma grande vantagem competitiva, pois a ênfase baseada 

na transação em vendas está sendo substituída pela ênfase baseada no relacionamento. 

Embora a literatura existente sobre vendas esteja de acordo com a teoria do 

relacionamento entre compradores e vendedores, uma lacuna de evidências empíricas existe 

sobre este tipo de relacionamento e os aspectos da venda relacional e o desempenho 

individual dos vendedores. Esta pesquisa explora o impacto do relacionamento interpessoal na 

satisfação do cliente e fidelidade pela empresa. 

Baseado na revisão de diversas pesquisas correntes, este estudo contribui para as 

teorias existentes usando uma análise de caso sobre o comportamento dos clientes quando há 

troca de vendedor. Grande parte do relacionamento com a empresa vem da confiança no 

vendedor, que é construído no desenvolvimento do relacionamento. A existência de um 

amigável relacionamento interpessoal com o vendedor pode aumentar a disposição do cliente 

em acompanhá-lo no caso dele deixar a empresa, e possivelmente trocar para outro prestador 

de serviço.  

Através do método de estudo de caso este trabalho tem como objetivo buscar 

evidências que comprovem o impacto positivo ou negativo que a troca de atendimento em 

vendas gera nas organizações. 

Finalmente, este trabalho discute implicações gerenciais e direções para futuras 

pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

ABSTRACT 

 

In a highly competitive environment, the ability to retain a substantial customer base 

represents a tremendous competitive advantage, therefore this transaction-based emphasis in 

sales is increasingly being replaced by relationally focused approach.  

Although existing sales literature is in agreement to the theoretical composition of 

buyer-seller relationships, a lack of empirical evidence exists for the interrelationships of 

various aspects of relational selling on individual salesperson’s performance. This paper 

explores the impact of interpersonal relationships on customer satisfaction and loyalty 

towards the firm. 

Based on a review of different streams of research, the paper contributes to the 

existing theories using a case analysis of customer behavior when there is salesperson 

turnover. Much of the relationship with the company comes from trust in the salesperson, 

which is built up through the development of the relationship. The existence of a friendship 

interpersonal relationship with a salesperson also increases the customer willingness to follow 

him in case he leaves the company, thus possibly switching to another service provider. 

Utilizing a case analysis method this paper has the objective to find evidences that 

could prove the positive or negative impact of the salesperson’s turnover in the organizations.  

Finally, the paper discusses managerial implications and directions for future research. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Justificativa teórica e prática  

 

A busca e a obtenção de clientes fiéis, e por longo prazo, sintetiza o objetivo do 

marketing de relacionamento. Empresas que possuem altos níveis de fidelidade e retenção 

criam, consistentemente, um potencial de lucros maiores. 

A tendência à globalização da economia tem implicado em uma crescente 

padronização de produtos e serviços em escala mundial. As tradicionais abordagens para o 

desenvolvimento de uma estratégia competitiva não se mostram muito eficientes em um 

mercado em que a maioria das empresas usa essencialmente os mesmos apelos e benefícios.  

A vantagem do serviço ao consumidor é o que distingue uma empresa de outra, 

naqueles que têm sido campos historicamente dirigidos por produtos. Em todos os setores da 

atividade, quando os competidores estiverem em igualdade de condições, aqueles que derem 

maior importância para o serviço ao consumidor lucrarão com isto. 

O serviço e o atendimento ao cliente surgem como um diferencial contra a 

concorrência em qualquer setor ou atividade. É um retorno às práticas do pequeno 

comerciante que conhecia todos os clientes pelo nome, sabia onde viviam, de que tipos de 

produto necessitavam, quando necessitavam e como gostariam que fossem entregues. Este 

pequeno comerciante, ao utilizar seu conhecimento a respeito do cliente, pode entregar um 

pacote de serviços ou produtos mais adequado às necessidades desses clientes (PEPPERS; 

ROGERS, 1994, p.20). 

 

“... Ele contava com uma espécie de marketing com banco de dados, tratando cada 

cliente de forma diferenciada, confiando que sabia a respeito de um determinado 

cliente. Ele mantinha seu banco de dados na cabeça” (PEPPERS; ROGERS, 1994, p. 

20). 
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Os conhecimentos e habilidades das pessoas que trabalham na empresa são cruciais à 

sua capacidade de corresponder às expectativas expressas na estratégia de serviços. Os 

funcionários que têm contato direto com os clientes são responsáveis pelo maior efeito sobre a 

reputação da empresa. 

Segundo Berry (2000), um relacionamento existe quando alguém faz uma progressão 

de experiências anteriores e que, provavelmente, continuarão no futuro. 

Marketing de relacionamento poderia ser entendido como o conjunto de “todos os 

esforços de marketing dirigidos ao estabelecimento, desenvolvimento e manutenção de trocas 

relacionais bem-sucedidas” (MORGAN; HUNT, 1994, p. 23).  

Para Peppers e Rogers (2000), o relacionamento vai se transformando no maior bem 

da empresa, à medida que as organizações se aprimoram e se esforçam para conquistar a 

fidelidade e ampliar o número de clientes, impulsionando o desenvolvimento do marketing de 

relacionamento. 

A estratégia de atendimento ao cliente é parte central da estratégia comercial de uma 

empresa, pois é ela que define sua cultura interna e projeta externamente sua imagem. Não é 

recente a preocupação das empresas em contar com pessoas preparadas para o desempenho 

eficiente de uma função, mas, nos últimos anos, cada vez mais conscientes de que seu sucesso 

será determinado pela qualificação de seus funcionários, as empresas passaram a atribuir 

maior relevância à gestão de recursos humanos, em especial no que diz respeito ao 

desenvolvimento das competências. 

Para Durand (1998), competência diz respeito ao conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes interdependentes e necessários à consecução de determinado propósito, 

dentro de um contexto organizacional específico. 

Brandão et al. (2001) fizeram um estudo com 56 gestores, 295 funcionários da área de 

atendimento ao cliente e mais 484 clientes do Banco do Brasil para definir quais eram as 
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competências profissionais mais relevantes para qualidade no atendimento. Concluíram que as 

competências descritas poderiam servir como referência em processos que estimulem o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes relevantes à prestação de um serviço de qualidade. 

Os esforços neste sentido podem contribuir para transformar a qualidade do atendimento 

prestado ao cliente em uma competência organizacional e, assim, gerar e sustentar uma 

vantagem competitiva para empresa. 

Durand (2000) sugere que o desempenho organizacional não decorre apenas das forças 

do ambiente externo em um jogo competitivo – as cinco forças de Porter 1 – mas, sobretudo, 

da maneira como a empresa descobre e alavanca recursos para satisfazer as necessidades dos 

consumidores em um mercado específico (PRAHALAD; HAMEL, 1990; HEENE; 

SANCHEZ, 1997; DURAND, 2000). Bitner et al. (1994) ensinam que o pessoal de 

atendimento é fonte de informação relevante sobre o comportamento dos consumidores. Seu 

conhecimento é utilizado para melhorar essa interação, uma vez que os funcionários 

modificam seus comportamentos de acordo com o “feedback” recebido dos clientes. Os 

autores afirmam que a qualidade em serviços depende da interação humana. 

Algumas empresas têm nos relacionamentos interpessoais e inter-organizacionais seu 

grande diferencial competitivo, criando assim os chamados “bens relacionais”. Há indícios de 

que essas empresas estão desenvolvendo ambientes favoráveis à aprendizagem e às mudanças 

transformadoras, ante sua ruptura com uma política cognitiva centrada no mercado 

(GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 86). 

Desai e Mahajan (1998) observaram a aquisição, o desenvolvimento e retenção de 

clientes por uma perspectiva cognitiva e afetiva. Eles mostraram exemplos de como a 

afetividade é usada para aumentar retenção construindo lealdade. Esta pesquisa assumiu que 

clientes satisfeitos são fiéis não por simples hábito de consumo, e que estratégias de retenção 

                                                 
1 O modelo das cinco forças foi concebido por Michael Porter (1979) com objetivo de analisar a competição 
entre as empresas. As cinco forças são: rivalidade entre os concorrentes, poder de barganha dos clientes, poder 
de barganha dos fornecedores, ameaça de novos entrantes e ameaça de produtos substitutos. 
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desenvolvem novos serviços e produtos para satisfazer as necessidades dos consumidores. 

Desta forma, os autores concluíram que a satisfação de clientes é uma ferramenta da estratégia 

de retenção. Segundo esta teoria, a retenção de clientes é a chave da lucratividade. 

Oliver (1997) afirma que a lealdade interpessoal é geralmente mais importante que a 

lealdade por marcas, empresas e pontos de venda. Esta afirmação é baseada por outros 

estudos. Por exemplo, Gummesson (1987) escreveu que em empresas de serviço a qualidade 

do relacionamento entre clientes e vendedores, que inclui tanto o lado social quanto 

profissional, pode contribuir positivamente na percepção sobre a qualidade do prestador de 

serviço. 

Muitos estudos têm aprofundado o conhecimento sobre os antecedentes e 

conseqüências do relacionamento entre vendedores e clientes (por exemplo: CROSBY et al., 

1990; BROCK, 1998; SELNES, 1998; SHARMA et al., 1999; BOLES et al., 1997; 

KEILLOR et al., 2000; BOLES et al., 2000).  Todos estes estudos têm demonstrado uma 

estreita dicotomia existente entre alta e baixa qualidade dos relacionamentos e 

relacionamentos efetivos e não efetivos. 

A literatura de vendas tem apontado que a essência do vendedor está em desenvolver 

relacionamento com compradores criando tanto benefícios econômicos quanto sociais (TAM; 

WONG, 2001, p. 382). Mavondo e Rodrigo (2001) provaram que os vínculos sociais e a 

amizade recíproca entre compradores e vendedores têm um resultado favorável para as 

empresas de venda, tanto no lado financeiro, quanto na confiança com cliente, no 

compromisso e na cooperação nos negócios. 

Guenzi e Pelloni (2004) pesquisaram sobre o impacto dos relacionamentos 

interpessoais na satisfação e lealdade com as empresas prestadoras de serviços e descobriram 

que o relacionamento entre compradores e vendedores pode até prejudicar a empresa. Caso o 

vendedor largue o emprego e siga para concorrência, seus clientes tendem a fazer o mesmo. 
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Outra contribuição interessante desta pesquisa é que um cliente quando pára de comprar os 

serviços de uma empresa e passa a consumir os de outra companhia, na maioria dos casos, 

seus amigos que também são consumidores deste serviço, seguem o mesmo comportamento. 

Em busca de estudos que tratem das conseqüências das trocas de vendedores foi 

realizado um levantamento detalhado no sites de pesquisa acadêmica Emerald2 e Ebsco3, não 

encontrando nos periódicos e nas revistas acadêmicas pesquisas específicas sobre a possível 

influência da troca de profissionais no setor de vendas com a perda de clientes, o que justifica 

a realização desta pesquisa. 

 

1.2 - Problema geral de pesquisa 

 

A principal pergunta que este trabalho propõe responder é:  

Por que alguns clientes não renovam seus contratos após ser realizada uma troca de 

vendedor? 

As questões secundárias são: 

• Qual a importância do relacionamento interpessoal vendedor-cliente na 
renovação de contratos e conseqüente fidelização? 

• Quais atributos dos vendedores influenciam positivamente na renovação de 
contratos? 

• Como as diversas variáveis detectadas no levantamento bibliográfico 
afetam a relação entre a empresa e seus clientes? 

 

Para responder a estas perguntas foi feita uma análise comparativa dos efeitos das 

trocas de atendimento em vendas. No período entre 2005 e 2006, foram selecionados 

anunciantes do Jornal O Globo que reduziram seus investimentos, cancelaram ou não 

renovaram seus contratos após uma mudança de vendedor. Resultados de entrevistas em 

profundidade com estes clientes e vendedores podem explicar quais são os principais motivos 

                                                 
2 http://www.emeraldinsight.com 
3 http://search.ebscohost.com 
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para a não renovação de contratos e prover informações relevantes para manutenção de 

relacionamentos comerciais de longo prazo. 

 

1.3 - Objetivo geral  

O objetivo geral do trabalho é descrever porque algumas empresas que têm um 

comportamento freqüente de compra passam a não mais renovar seus contratos depois de 

realizado uma mudança de atendimento para um novo vendedor. 

 

1.4 - Objetivos intermediários  

Os objetivos intermediários da pesquisa são: 

• Verificar qual a importância do relacionamento interpessoal entre 
compradores e vendedores na fidelização e renovação de contratos. 

• Analisar quais atributos dos vendedores influenciam positivamente na 
renovação de contratos. 

• Sistematizar o conhecimento encontrado sobre o fenômeno do 
relacionamento e buscar uma melhor compreensão sobre o processo de 
desenvolvimento de relacionamentos entre uma organização e seus 
clientes; 

 

Com os objetivos estabelecidos, a seguir está o referencial teórico utilizado para 

fomentar este estudo. 

O trabalho é composto por cinco capítulos: o primeiro faz um introdução inicial para 

esclarecer os reais motivos para esta pesquisa, o segundo busca na literatura vigente 

embasamento teórico para explicar a visão de diversos autores sobre os fenômenos 

apresentados no estudo, o terceiro mostra a metodologia da pesquisa apresentando o estudo de 

caso, o quarto capítulo mostra a análise dos resultados e, por fim, no quinto estão as 

conclusões finais.  
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, revisa-se a literatura em busca dos conceitos de marketing de 

relacionamento, fidelização, vendas pessoais e relacionamento interpessoal entre compradores 

e vendedores. Os trabalhos que tratem com mais especificidade da interação entre 

compradores e vendedores serão destacados, visando estabelecer as bases da metodologia de 

pesquisa que foi realizada. 

 

2.1 - Marketing de relacionamento  

  A essência do marketing de relacionamento nasceu com o comércio. O artesão, na era 

pré-industrial, vendia diretamente seu produto ao consumidor final, tendo, assim a 

oportunidade de conhecer individualmente seus clientes e manter com eles um relacionamento 

próximo, conseguindo levá-los a fazer repetidas compras, alimentando a confiança 

estabelecida (SHETH; PARVATIYAR, 1995; GRÖNROOS, 1999). 

A partir da Revolução Industrial, a orientação de marketing se voltou para as 

transações, devido ao advento da produção e do consumo em massa. Essa orientação foi 

acentuada após a crise de 1929, quando a superprodução de bens no sistema aumentou a 

pressão pela busca e persuasão de consumidores que comprassem os produtos (SHETH; 

PARVATIYAR, 1995). 

Como conceito, o termo marketing de relacionamento surgiu no final da década de 

1970, em diferentes áreas de pesquisa e países, por meio do crescimento dos mercados e da 

concorrência, quando surgiu a necessidade de criar e manter relações com os consumidores. 

Era o fim da era do marketing transacional, provocado pela ênfase nas relações empresa-

cliente (BAKER, 2005, p. 25).  

De acordo com Grönroos (1994), o objetivo do marketing de relacionamento é 

estabelecer, manter e aumentar um relacionamento lucrativo com os consumidores. 
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A partir de 1980, a questão do relacionamento entre empresas tornou-se mais 

importante, em vista da ênfase gerada sobre as redes de relacionamento e cadeias de 

relacionamentos (BAKER, 2005, p. 25).  

Sheth; Parvatiyar (1995) e Aijo (1996) enfatizam que o marketing de relacionamento 

envolve um processo dinâmico com um importante objetivo que é a continuidade. Grönroos 

(1999) sugere que o sucesso do marketing de relacionamento está no lucro mútuo para 

prestadores de serviço e compradores e na habilidade de manter o valor do relacionamento 

estimulando a recompra. 

Em meados da década de 1990, a literatura sobre marketing de relacionamento era 

caracterizada por uma ênfase dual sobre relacionamentos únicos e sobre relacionamentos 

dentro do contexto de redes – networks (BAKER, 2005, p. 26).  

Na segunda metade da década de 1990, a busca pela criação de valor começou a 

transformar-se em busca pela “intimidade com o cliente” (WIERSEMA, 1996, p. 13). 

Marketing de relacionamento em sua visão limitada é apenas uma estratégia que 

objetiva aumentar a fidelidade, a satisfação e a retenção de clientes. Em sua visão ampliada é 

a verdadeira interação entre as partes ao longo do tempo, uma dependência mútua 

relativamente alta entre o vendedor e o comprador e uma grande preocupação na forma como 

os indivíduos estão interconectados em rede (WESLEY apud BAKER, 2005, p.55). 

Morgan e Hunt (1994) descrevem sobre a teoria do comprometimento e confiança  –

commitment-trust theory – que afirma ser o poder o conceito central para a análise de 

qualquer rede de relacionamento. Os autores defendem que a presença de confiança e 

compromisso são primordiais para o sucesso do marketing de relacionamento e não o poder e 

a habilidade de condicionar as pessoas.  

Selnes (1998), realizou um estudo para demonstrar como confiança e satisfação entre 

compradores e vendedores pode reduzir a percepção de risco nos negócios envolvidos. 
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2.2 - O marketing transacional 

 

O marketing transacional caracteriza-se pelas trocas diretas de valor entre as partes e 

seus direcionamentos resumem-se à satisfação de interesses no curto prazo. Todas as 

informações necessárias entre as partes estão contidas no preço do produto que está sendo 

trocado, sem necessidade de interações anteriores ou subseqüentes. Em uma transação pura, a 

marca do produto, o reconhecimento do consumidor pelo vendedor, a facilidade de crédito, a 

preferência e possível diferenciação, têm pouca importância. Pessoas e processos sociais não 

são considerados e o trabalho é a simples busca por compradores (WEBSTER,1995).     

As trocas no marketing transacional possuem claramente um início e um fim, não se 

configurando como um processo contínuo. Sua orientação está nas características dos 

produtos, pouca ênfase em serviços, compromissos, além de contatos limitados com os 

consumidores (PAYNE, 2000). 

 

2.3 – Atendimento ao cliente 

 

Segundo Bretzke (2000, p.142), atendimento significa todas as atividades que visam 

responder aos anseios dos clientes, seja um telefonema, uma baixa de fatura, uma reclamação, 

um pedido de compra ou a remessa de um texto. 

A complexidade da qualidade no atendimento não se limita a ser cordial com cliente. 

Inclui a percepção de detalhes, da infra-estrutura, a tecnologia, a qualidade das informações e 

acima de tudo, quem está prestando os serviços: as pessoas responsáveis pelo atendimento 

(ALMEIDA, 1995, p.18).  

Compreender qualidade no atendimento apenas como cortesia é um erro muito 

comum. Numa avaliação quanto à qualidade no atendimento, a cortesia tem valor muito 

pequeno se não estiver acompanhada de atenção, rapidez, eficiência e eficácia (ANGELO; 

GIANGRANDE, 1999, p.16). 

Para Kotler (1999, p.19) o atendimento pode ser desdobrado em diversos atributos: 

cordialidade, velocidade, conhecimento, solução de problemas, etc. E cada pessoa pode 

atribuir diferentes pesos a estes atributos de acordo com os diferentes momentos e contextos.   

Geralmente, no contato pessoal com clientes, existem dois aspectos: o resultado 

concreto (o objeto que foi comprado) e o resultado subjetivo (a interação ocorrida durante o 
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processo de venda). Os clientes valorizam este lado subjetivo e consequentemente percebem a 

diferença na qualidade do atendimento (ANGELO; GIANGRANDE, 1999, p.15). 

 

2.4 - A venda pessoal  

 

A venda pessoal é um dos instrumentos do composto de comunicação de marketing ao 

lado da propaganda, promoção de vendas, marketing direto, relações públicas, merchandising 

e publicidade. É a única parte do composto de comunicação de marketing em que a 

comunicação é realizada de forma pessoal e interativa entre a empresa e seus clientes 

(LAMBIN, 2000). 

Para Spiro e Weitz (1990), a venda pessoal é um processo interativo de comunicação 

que permite a flexibilização das mensagens do vendedor, às necessidades, desejos, crenças e 

valores dos clientes, que se apresentam de modo diversificado. A flexibilização das 

mensagens permite o desenvolvimento de um processo de vendas pelo vendedor para cada 

cliente, com os seguintes passos: 

 

1) Busca de informações essenciais sobre os clientes com perspectiva de negócios, 

antes ou durante a interação. 

2) Desenvolvimento de táticas de abordagens com base nessas informações. 

3) Adaptação e transmissão de mensagens pessoais aos clientes com perspectiva de 

negócios. 

4) Avaliação dos resultados das abordagens e mensagens pessoais utilizadas. 

5) Ajustamento das mensagens pessoais conforme a avaliação. 

 

Graças às suas características, a venda pessoal torna-se um dos pontos mais eficazes 

para gerar satisfação nos clientes. Antes de realizarem as compras, os clientes desenvolvem 

atitudes e expectativas pelas mensagens publicitárias, promoções, "propaganda boca-a-boca", 

bem como suas experiências anteriores relacionadas à empresa e seus produtos. Cabe ao 

vendedor decodificar as atitudes e expectativas dos clientes para oferecer os produtos 

adequados às suas necessidades e desejos. Além disso, o vendedor precisa estar atento às 

distorções das percepções dos clientes quanto aos produtos, serviços pós-venda, condições de 

fornecimento e satisfação de outros clientes relacionados à sua empresa. Diante deste tipo de 

problema o vendedor deverá influenciar os clientes para corrigirem suas percepções e resgatar 

a credibilidade nos produtos e imagem da sua empresa (LELE; SHETH, 1991). 
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Contudo, Weitz et al. (1995, p. 6) afirmam que, em qualquer tipo de negócio, a venda 

pessoal é mais do que fazer a venda e conseguir o pedido, seu objetivo é construir um 

relacionamento - uma parceria - para obter benefícios ao comprador e ao vendedor no longo 

prazo.  

 

2.5 – A evolução da venda pessoal 

 

 Para Weitz et al. (1995) a evolução da venda pessoal coincide com as orientações 

dadas aos vendedores nos diferentes períodos, conforme mostra o QUADRO 1. Essas 

orientações, não obstante, ainda existem em muitos negócios hoje em dia. 

Quadro 1 - A evolução da venda pessoal 

 

 ERA 
 

PRODUÇÃO VENDAS MARKETING  
 

PARCERIA  
  Período 

 
Antes 1930 1930 - 1960 1960-1990 

 
Após 1990 

 Objetivo 

 

Realizar 
vendas 

Realizar vendas Satisfazer 
necessidades 

Construir 
parcerias 

Orientação 

 

Necessidades 
de curto prazo 

vendedor 

Necessidades de 
curto prazo 

Necessidades de 
curto prazo do 

comprador 

 

Necessidades de 
longo prazo do 
comprador e 

vendedor 

Atividades do 
vendedor 
 

Conseguir 
pedidos, 
entregar 

mercadorias 

 

Convencer o 
comprador a 

comprar 

Igualar ofertas com 
necessidades do 

comprador 

 

Criar alternativas, 
igualar 

necessidades do 
comprador com 
capacidades do 

vendedor 

Fonte: adaptado de (WEITZ et al., 1995, p.12) 

Na era da produção, antes de 1930, a demanda pelos produtos excedia a oferta, sem 

qualquer competição entre as empresas. Os fabricantes tinham os produtos como foco, sem 

qualquer preocupação com as necessidades dos compradores. Ao vendedor cabia o papel de 

tirar o pedido. Na era de vendas, após o crash da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, 

não existiam compradores suficientes para comprar os produtos e a competição tomou-se 

intensa entre os fabricantes. Ao vendedor cabia o papel de criar a demanda pelos produtos 

com a aplicação de técnicas de vendas persuasivas. Na era do marketing, com a utilização da 
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filosofia do marketing cuja ênfase era a satisfação das necessidades dos clientes, os 

vendedores tomaram-se solucionadores de problemas. Eles procuravam identificar as 

necessidades dos clientes e demonstravam como os produtos poderiam atendê-las. Na era da 

parceria, que se iniciou após 1990, os vendedores e os compradores reconheceram que 

poderiam desenvolver estratégias com vantagens sobre os concorrentes por meio de um 

trabalho em conjunto. O vendedor tornou-se um criador de valor, aplicando-se no 

desenvolvimento de soluções que aumentassem a lucratividade das empresas (WEITZ et al., 

1995). 

 

2.6 – O relacionamento vendedor-comprador no processo de negociação  

 

“O negociador tem dois tipos de interesses: na substância e na relação. Todo 

negociador quer chegar a um acordo que satisfaça seus interesses substantivos. É 

por isso que se negocia. Além disso, o negociador também tem interesses em seu 

relacionamento com o outro lado” (FISHER, et al., 1994, p.38)   

 

As melhores negociações acabam com uma resolução satisfatória para todos. É 

comum as negociações de sucesso terminarem em trocas. Nessas trocas, cada lado da 

negociação entrega ou desiste de algo menor em troca de algo maior. (BAZERMAN, 1998, 

p.33). 

 

“Cada vez mais pessoas trocam idéias com o intuito de modificar suas relações, 

cada vez que chegam a um acordo, estão negociando. A negociação depende da 

comunicação, e ocorre entre pessoas que representam a si ou grupos organizados” 

(NIERENBERG, 1991, p.16).    

 

Uma negociação distributiva envolve apenas a questão do quanto uma pessoa ganha à 

custa da outra. Por exemplo, tentar comprar um produto pagando sempre um preço menor que 

o de marcação. Neste modelo os interesses de um lado – comprar pelo menor preço são 

opostos com os interesses da outra parte – vender pelo melhor preço (BAZERMAN, 1998, 

p.33). 

Negociações são mais do que uma simples luta sobre quem fica com quanto. Em uma 

disputa, os lados têm interesses opostos e raramente avaliam a importância e prioridades de 

cada um. Em nossa sociedade, a cultura do ganha ou perde faz o ponto de vista competitivo 

dominar o que resulta numa predominância do método distributivo em todas as negociações 

(BAZERMAN, 1998, p.35). 
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Negociação é a busca de soluções criativas para resoluções de problemas. A maioria 

das pessoas usa habilidades lógicas de decisão para solucionar problemas. Por exemplo, tentar 

fazer quatro linhas retas para conectar todos os pontos do diagrama sem tirar a caneta do 

papel: 

  

 

 

Figura 1 – Diagrama A 

Fonte: Bazerman, 1998, p.35. 

 

 

As pessoas geralmente tentam as seguintes soluções: 

 

 

 

Figura 2 – Diagrama B 

Fonte: Bazerman, 1998, p.35. 

 

Segundo Bazerman (1998), a maioria das pessoas tenta usar habilidades lógicas de 

decisão para solucionar o problema, criando pressuposições que acabam enquadrando a 

criatividade e limitando outras possibilidades de solução. Segundo o autor, esta é a maior 

barreira imposta à solução criativa de problemas.  

Para ter criatividade é importante pensar fora dos padrões comuns e um bom vendedor 

precisa exercitar este lado para buscar soluções para seus clientes. Soluções criativas geram 

mais valor, sendo possível conseguir uma fatia maior do investimento de um cliente quando 

se oferece uma solução melhor para seu problema.  

Descartada a pressuposição de existir uma barreira ao redor dos nove pontos é possível 

chegar a uma solução semelhante a esta: 
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Figura 3 – Diagrama C 

Fonte: Bazerman, 1998, p.36. 

 

Segundo Bazerman (2004), as pessoas fazem avaliações partindo de um valor inicial e 

ajustando até produzir uma decisão final. Neste contexto, o papel do vendedor é de extrema 

relevância, pois a criatividade da solução pode criar um grande valor para ambas as partes, 

além da qualidade de seu relacionamento com o comprador facilitar a obtenção do melhor 

acordo possível.  

O processo de negociação compreende quatro etapas: preparação, criação de valor, 

distribuição de valor e implementação. Na negociação as partes lutam pelo poder, conjugando 

seus interesses no fechamento de um acordo.   

Quadro 2 – As quatro etapas do processo de negociação 

 

Processo de negociação em quatro etapas 

PREPARAÇÃO CRIAÇÃO DE VALOR DISTRIBUIÇÃO DE 

VALOR 

CONTINUAÇÃO 

Interesses Brainstorming Concessões Risco 

Contexto Criação de opções Padronização Satisfação 

Alternativas Suspensão de críticas Emoções Equidade 

Epistemologia Cenários sem 

compromisso 

Tempo Autogestão 

Conformidade Relacionamento Ética Otimização 

Racionalidade Cooperação Competição Durabilidade 

Fonte: (Duzert, 2007 p.95) 

 

Durante a etapa de PREPARAÇÃO, os negociadores dedicam tempo para desenvolver 

aspectos que poderão servir como diferenciais durante a negociação na qual pretendem se 

envolver. O objetivo desta fase é elaborar a melhor previsão possível sobre necessidades, 
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conflitos, moedas de trocas, autonomia, alternativas, interesses comuns que estarão presentes 

na rodada de negociação. 

O relacionamento entre as partes é assunto central na etapa de CRIAÇÃO DE 

VALOR. Nesta fase são afirmados valores e desenvolvidas visões comuns e, é nela que se 

origina o dilema entre competir e cooperar. Maior será o valor criado na medida em que haja 

um compartilhamento pertinente de informações e visões. Algumas atividades comuns desta 

etapa são: exploração dos interesses de todas as partes, criação de opções de aumento do valor 

disputado, suspensão de críticas, adoção de mediadores neutros para melhoria da 

comunicação (DUZERT, 2007). 

Na etapa de DISTRIBUIÇÃO DE VALOR o dilema entre competir e cooperar assume 

uma força maior. A declaração de compromissos toma lugar de grande importância, o uso de 

padrões surge como uma opção importante no momento da divisão. Tipicamente são 

desenvolvidos os seguintes pontos: desenvolvimento de um clima de mútua confiança, 

discussão de definições de critérios para distribuição de valor e utilização de elementos 

neutros na sugestão de alternativas na distribuição do valor criado (DUZERT, 2007). 

As relações de longo prazo surgem da experiência obtida na fase da EXECUÇÃO. Se 

a experiência for positiva, a negociação poderá manter-se por longo prazo. A conformidade e 

o tempo são fatores preponderantes a serem considerados porque alimentam a mútua 

confiança entre as partes. Os pontos importantes desta fase são: montagem de acordos sobre 

monitoramento e controle das decisões tomadas, desenvolvimento de aspectos que facilitem a 

sustentação dos acordos firmados, melhoria de relacionamento, alinhamento de incentivos e 

controles organizacionais. 

“A satisfação das necessidades motiva praticamente a conduta humana.” A partir deste 

pressuposto, Nierenberg (1991, p.93-118) propõe uma teoria das necessidades das 

negociações considerando que para iniciar uma negociação as duas partes devem estar 

movidas por necessidades. 

Segundo Duzert et al. (2007) e Fisher (1994), uma negociação é composta por dez 

elementos que são fundamentais em cada fase da negociação conforme QUADRO 3: 

 

 

 



 26 

Quadro 3 – Matriz de negociações complexas 

 

QUATRO FASES  

1 2 3 4 

 PREPARAÇÃO CRIAÇÃO 

DE 

VALOR 

DISTRIBUIÇÃO 

DE VALOR 

IMPLEMENTAÇÃO 

INTERESSES X X   

OPÇÕES X X   

ALTERNATIVAS X X   

LEGITIMIDADE X  X  

COMPROMISSOS   X  

COMUNICAÇÃO X X X X 

RELACIONAMENTO X X X X 

TEMPO X   X 

CONFORMIDADE X   X 

 

CONTEXTO X    

 

NEGOCIAÇÃO DIRETA ENTRE PARTES 

NEGOCIAÇÕES INFORMAIS PARALELAS (PIN) 

DIÁLOGOS ENTRE MÚLTIPLAS PARTES (MSD) 

NEGOCIAÇÃO COM A PRESENÇA DE AGENTES 

NEGOCIAÇÃO VIA FACILITADOR 

NEGOCIAÇÃO VIA MEDIADOR 

NEGOCIAÇÃO VIA META-MEDIADOR 

B
A

S
E

A
D

A
S

 E
M

 

IN
T

E
R

E
S

S
E

S
 

NEGOCIAÇÃO SOB ARBITRAGEM 

NEGOCIAÇÃO VIA JUIZ 

D
E

Z
 F

O
R

M
A

S
 D

E
 N

E
G

O
C

IA
R

 

B
A

S
E

A
D

A
S

 

N
A

 L
E

I 

NEGOCIAÇÃO COM USO DA FORÇA 

Fonte: (DUZERT, 2007, p.74, adaptado). 

 

1- Interesses – Interesses são diferentes de posições. As posições podem ser 

traduzidas como exigências das partes. Sustentando as posições estão sempre os interesses, 

que são os motivadores das partes engajadas nas negociações.  Os interesses podem ser: 

necessidades, preocupações, esperanças, desejos e temores. Melhor será o negócio quanto 

maior for a satisfação destes interesses.  
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Fisher et al. (1994, p.58-70) descrevem que os interesses mais poderosos são as 

necessidades humanas básicas. Ao buscar os interesses por trás de uma posição, os autores 

afirmam que os negociadores devem procurar interesses fundamentais que motivam as 

pessoas. A motivação é obter aquilo de que precisam, alcançar o que almejam, suprir o que 

lhes falta. 

Segundo os autores, “a conciliação de interesses, em vez de posições, funciona por 

dois motivos. Primeiro porque, para cada interesse, geralmente existem diversas posições 

possíveis e capazes de satisfazê-lo. (...) E também porque, por trás das posições opostas, há 

muito mais interesses em comum do que conflitantes”. 

 

2- Opções – Opções constituem a totalidade de possibilidades pelas quais as partes 

podem tecnicamente chegar a um acordo. Fisher et al. (1994) sugerem criar diversas 

possibilidades antes de decidir o que fazer. Eles afirmam que as opções podem ampliar a 

possibilidade de acordo. Um acordo será melhor se for originário das diversas opções 

possíveis, principalmente se explorar todo potencial de ganho mútuo. 

 

3 – Alternativas -  As alternativas são possibilidades de caminho que cada parte tem 

em comparação ao acordo em negociação. O acordo negociado sempre poderá ser comparado 

às alternativas possíveis fora da negociação.  

 Portanto, é fundamental responder algumas questões básicas: qual a alternativa ao 

problema, qual limite mínimo para um acordo negociado; até que ponto cada parte está 

disposta a ser flexível; e quais as concessões que as partes estão dispostas a fazer. Para a 

definição destes fatores utilizam-se os seguintes conceitos: 

BATNA – (Best alternative to a Negotiated Agreement) – é uma abordagem que 

assume diversas denominações: MAAN – melhor alternativa ao acordo negociado; MAPAN – 

melhor alternativa para o acordo negociado; MAPUANA – melhor alternativa para um acordo 

não alcançado; MACNA – melhor alternativa em caso de não acordo. Todas estas siglas têm o 

mesmo sentido: construir uma ação preventiva buscando alternativas no caso de não se chegar 

a um acordo dentro dos limites aceitáveis.  Este conceito é importante porque define se o 

negociador deve prosseguir com a negociação e fechar o acordo, ou se deve interromper o 

processo (CARVALHAL et al, 2006, p.43). 

ZOOPA – Zone of possible agreement ou zona de provável acordo é a área de 

barganha compreendida entre o desejável e o limite aceitável (máximo ou mínimo). É o limite 
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até onde as partes estão dispostas a chegar para firmar um acordo (CARVALHAL et al, 2006, 

p.44). 

Fisher et al. (1994) recomendam construir a área de acordos possíveis (ZOOPA) e 

conhecer a melhor alternativa para o acordo negociado (BATNA) da outra parte, 

desenvolvendo ao máximo o seu próprio BATNA para aumentar o poder na negociação. 

 

4 - Legitimidade – Legitimidade ou padrões se refere à percepção de justiça sobre o 

acordo negociado, envolvendo conceitos de equidade e justiça sobre o equilíbrio das 

negociações. Leis, regulamentos, políticas, princípios e normas servirão de base para decisões 

para ambas as partes envolvidas na negociação. 

 

5 – Compromissos – Os compromissos e concessões são declarações verbais ou 

escritas que definem o que uma parte fará ou deixará de fazer no processo de negociação. Um 

acordo será mais sólido quando estiver baseado em compromissos e concessões bem 

estruturadas, de maneira que possa ser implementado, entendido e verificado por ambas as 

partes. 

 

6 – Comunicação – A comunicação está relacionada a capacidade de ser entendido  e 

entender a outra parte. Na comunicação de qualidade, as mensagens não se deturpam, 

promovendo um mútuo entendimento entre os negociadores mesmo diante de uma 

discordância ou impasse. Uma parte fundamental do processo é visualizar as características 

pessoais dos negociadores envolvidos e testar a qualidade da comunicação na negociação. As 

partes interpretam as informações criando idéias e modelos mentais advindos de sua 

capacidade de percepção e de sua experiência. Não basta apenas passar a informação e esperar 

que o outro compreenda. É preciso verificar se após ter recebido a informação, a interpretação 

da realidade é a desejada. Uma boa validação faz a comunicação ficar em sintonia com a outra 

parte. Uma boa comunicação faz a verdade ser entendida na sua melhor ótica, elevando o 

nível ético das negociações. Elevar o nível ético do processo de negociação permite o 

estabelecimento de compromissos factíveis e respeitados pelas partes, resultando no melhor 

acordo (CARVALHAL et al., 2006, p.143-145). 

O corpo também é uma forma de passar informações. Por meio da leitura corporal do 

interlocutor (expressões faciais, alterações do ritmo respiratório, gestos, movimentos de 

cabeça, transpiração, movimento dos olhos, postura, proximidade física ou rubor), o 

negociador pode obter sinais de maior ou menor adesão a uma determinada proposição. Suas 
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reações podem traduzir emoções (surpresa, raiva, tédio, ansiedade, culpa, vergonha, 

constrangimento ou alegria), que significam aprovação, desconforto ou insatisfação com o 

rumo que as negociações estejam tomando (DAVIS, 1979).  

 

“É claro que certo conhecimento sobre comunicação não verbal e a linguagem do 

corpo é de grande utilidade na vida profissional. Compreender as motivações, os 

receios e os pontos fortes das pessoas que participam de situações onde haja 

negociações é um trunfo considerável no mundo ocupacional. A observação dos 

mais sutis movimentos na linguagem do corpo, enquanto acompanha a fala, pode 

ser uma das melhores maneiras de se obter vantagem. E o conhecimento da 

linguagem do corpo pode ainda ajudar uma pessoa a melhorar seu desempenho em 

conferências, avaliações e mesmo nas situações do dia-a-dia” (FURNHAM, 2001, 

p.14). 

 

7 - Relacionamento – Relacionamento é a forma que as partes interagem no processo 

da negociação. Um das mais importantes descobertas em pesquisas de vendas foi o 

reconhecimento que a chave para um longo contrato de sucesso está no relacionamento 

advindo da interação comprador-vendedor (DWYER et al.,1987). A idéia básica do sucesso 

da interação vendedor-comprador depende do comportamento das características individuais 

do comprador interagindo com as do vendedor (WEITZ, 1981.) 

Indivíduos com habilidades de relacionamentos são afáveis, sagazes, simpáticos, 

sociáveis e até encantadores, ou seja, apresentam um quociente de inteligência emocional 

(QE) elevado, o qual está relacionado a inteligência intrapessoal e interpessoal. O QE é 

composto por três habilidades adaptativas: a expressão da emoção, a regulação da emoção 

com relação a si mesmo e aos outros e a utilização das emoções na solução de problemas. 

Indivíduos com elevado QE sabem ouvir críticas e utilizá-las para a melhoria e 

desenvolvimento, valorizam a diversidade e estabelecem eficientemente redes de contatos 

relacionais. Aprofundar a percepção, aprimorar a criatividade, fortalecer a comunicação 

verbal e não verbal contribuem para elevar os níveis de inteligência geral (FURNHAM, 

2001). 

Para alcançar objetivos que envolvam outras pessoas, é necessário focar no 

relacionamento. Nas negociações como em qualquer situação competitiva, existe um clima de 

tensão natural decorrente do assunto que será tratado. A tarefa de estabelecer um 

relacionamento propício para se negociar será facilitada através da criação de um vínculo no 
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qual impere o respeito e a confiança entre as partes. Quanto maior for o relacionamento 

interpessoal mais agradável será o clima da negociação. 

Porém, se de um lado é sempre mais fácil construir vínculos com as pessoas com as 

quais há identificação, por outro lado é preciso desenvolver a habilidade de não permitir 

perdas relacionais quando não há este tipo de afinidade interpessoal.  

Grande parte das pessoas tende a formar uma impressão sobre os outros no primeiro 

contato. Tal impressão é decorrente de estereótipos, generalizações e preconceitos. A primeira 

impressão é relevante na formação de opinião e sentimentos sobre os interlocutores. Assim, os 

primeiros momentos relacionais devem ser tratados cuidadosamente, pois tenderão a afetar os 

comportamentos posteriores entre as partes (CARVALHAL et al., 2006). 

 

8 – Tempo – É o uso do cronograma das etapas da negociação de forma inteligente. O 

tempo é uma ferramenta muito importante nas negociações porque pode ser utilizado de 

forma diferente de acordo com as situações. Retardar o tempo significa buscar outras opções 

ou preparar melhores alternativas, enquanto acelerar o tempo significa pressionar a outra parte 

por uma conclusão. A necessidade de maior ou menor tempo nas negociações dependerá do 

nível de dificuldade inicial entre as partes nas trocas de concessões no sentido do acordo. 

O elemento tempo pode ser vantajoso quando propicia uma melhor produtividade das 

negociações. Em contrapartida, quando mal administrado, resulta em decisões equivocadas e 

impasses.  

 

9 – Conformidade – Diz respeito à legalidade dos contratos firmados nas 

negociações. As leis pertinentes ao ambiente onde a negociação se transcreve devem ser 

observadas e respeitadas, de forma que não haja riscos na implementação dos acordos 

firmados. 

 

10 – Contexto – Cenário político, econômico, social, ambiental, comercial, entre 

outros, onde se desenvolve negociação. A análise do contexto normalmente é desenvolvida no 

sentido de visualização do todo e de todas as inter-relações dos fatos e situações. 

Considerando-se o contexto, determina-se a estratégia da negociação.  O contexto é dinâmico 

e a capacidade dos negociadores em acompanhar suas mudanças constitui um diferencial 

importante. 
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O processo de negociação tradicionalmente dá ênfase ao fechamento da venda, na 

obtenção do resultado. O mercado está cada vez mais competitivo tanto no número de 

competidores quanto na qualidade de seus produtos, portanto a ênfase na transação da venda 

está sendo trocada pelo enfoque relacional. Em mercados altamente competitivos, a 

habilidade de reter um cliente satisfeito representa uma grande vantagem. Com isto a teoria da 

negociação está perdendo espaço para a gestão da experiência do cliente, onde a força de 

vendas tem um papel fundamental na construção de relacionamentos sólidos com os clientes. 

(KELLEY, 1992). 

 

2.7 – A gestão da experiência do cliente 

 

A gestão da experiência do cliente é um modelo que considera as diversas 

experiências que um cliente pode ter com uma marca, produto, serviço ou empresa. É uma 

abordagem voltada para o resultado das experiências de consumo, analisando como o ato de 

consumir faz os clientes se sentirem, quais associações emocionais os consumidores têm a 

partir dele e como isto os ajudam no relacionamento com outras pessoas ou grupos sociais.  

Segundo Schmitt (2004), estas experiências podem ser vivenciadas de cinco maneiras 

diferentes. A experiência da sensação apela para os cinco sentidos: a beleza do que pode ser 

observado, a qualidade do som, do toque, do gosto e do olfato. A experiência afetiva apela 

aos sentimentos e emoções mais íntimas do cliente. A experiência do pensamento apela ao 

intelecto, criando valor para os clientes ao envolvê-los criativamente. A experiência da ação 

apela aos comportamentos e estilos, criando valor aos clientes ao mostrar estilos de vida 

alternativos ou atitudes diferentes. A experiência da identificação comporta experiências 

sociais. Ela cria valor para o cliente proporcionando-lhe uma identificação social e um 

sentimento de integração. 

Os relacionamentos gerados entre vendedores e compradores influem na retenção 

porque os intercâmbios e interações que oferecem determinam se os clientes consideram seu 

relacionamento com a empresa satisfatório e, também, se irão ou não comprar seu produto ou 

serviço. Quando se consegue criar novos valores mediante uma interface amistosa, 

conveniente e agradável para os clientes, eles certamente voltam a comprar de quem 

apresentou tudo isso em seu benefício. Portanto, há um mundo inteiro de conexões 

experienciais a ser explorado.  

As relações entre os diferentes aspectos da experiência do cliente são regras 

fundamentais para conquistar, reter e vender mais produtos e serviços (SCHMITT, 2004).  
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2.8 – Relacionamento interpessoal: as interações entre compradores e vendedores  

 

A passagem do marketing transacional para o movimento do marketing de 

relacionamento estimulou os pesquisadores a desenvolverem modelos para as interações 

comprador-vendedor.  

Os pioneiros na pesquisa sobre a díade comprador-vendedor foram Willet e 

Pennington (1966), os primeiros a reconhecer que esta interação é dependente tanto das 

características individuais dos vendedores quanto as dos compradores. 

De qualquer forma, este conceito não foi desenvolvido substancialmente até que Weitz 

(1981) começou a explorar rigorosamente a natureza da díade comprador-vendedor com seu 

modelo contingencial da efetividade do vendedor. O modelo de Weitz (1981) incorporou um 

grande número de influências na efetividade de vendas e a conseqüência foi um dos modelos 

mais compreensivos nesta área. Embora, pesquisas subseqüentes tenham descoberto variáveis 

adicionais que são cruciais para o entendimento do processo de interação entre compradores e 

vendedores. 

Um segundo importante esforço nesta área foi o modelo organizacional do 

comportamento do comprador realizado por Campbell (1985). A essência deste trabalho é a 

identificação de parâmetros específicos para os gerentes de marketing no sentido de escolher 

uma estratégia de interação apropriada para cada tipo de mercado (mercado doméstico, 

mercado de vendas, etc). Infelizmente, embora este modelo de interação incluísse um grande 

número de variáveis, uma discussão relativamente pequena foi dada aos mecanismos da 

interação. Fatores importantes como a troca de informação, resolução de conflitos, 

adaptações, compromisso e confiança, embora citadas no modelo, não foram discutidas no 

artigo. 

Dwyer et al. (1987) desenvolveram um modelo do relacionamento entre compradores 

e vendedores que focava as trocas relacionais entre as partes. Este modelo foi muito 

importante porque reconhecia os diversos subprocessos (comunicação, valores partilhados, 

compromisso) que ocorrem durante os vários estágios do relacionamento, mas, nenhuma 

tentativa foi feita no sentido de incorporar fatores externos relatados no processo de interação 

comprador-vendedor (características pessoais, variáveis de comunicação, situação de vendas). 

De qualquer forma, este modelo é um dos mais relevantes no entendimento do relacionamento 

entre compradores e vendedores. 
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O modelo desenvolvido por Williams et al. (1990), assim como de Weitz (1981), é um 

modelo relativamente compreensivo. A importância desta pesquisa é o reconhecimento que o 

relacionamento entre clientes e vendedores é interativo e bidirecional. O artigo é uns dos 

primeiros a incorporar a comunicação como um elemento chave na interação do processo, 

embora, exista apenas uma pequena discussão relatando estes aspectos da comunicação para 

outros componentes na interação do processo (comportamento dos vendedores, 

comportamento dos compradores, características estruturais). Esta falha na integração limita a 

aplicabilidade geral do modelo. 

Ganesan (1994) contribui de forma importante para explicar o relacionamento entre 

compradores e vendedores. Pesquisando os canais de marketing, construiu um modelo que 

reflete o paradigma entre a exploração e o desenvolvimento em longo prazo das orientações 

relacionais. Um aspecto crucial desta pesquisa é o reconhecimento, assim como Anderson e 

Weitz (1992), que o entendimento no relacionamento entre compradores e vendedores 

necessita da percepção de ambas as partes. Infelizmente, este modelo é limitado no escopo e 

negligencia muitos outros fatores do sucesso em relacionamentos de longo prazo. 

  Wren e Simpson (1996), após realizarem uma profunda análise dos cinco modelos 

significativos desenvolvidos por Weitz (1981), Campbell (1985), Dwyer et al. (1987), 

Williams et al. (1990) e Ganesan (1994), apresentam um modelo da interação comprador-

vendedor mais compreensivo que os anteriores, conforme Figura 4.  

 

Figura 4 - Ambiente de interação do relacionamento comprador-vendedor  

Fonte: adaptado de Wren e Simpson (1996)  
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O modelo apresentado na FIGURA 4 integra quatro dimensões. A primeira – 

características do vendedor e variáveis de seu comportamento – reconhece que cada vendedor 

se apresenta com um único conjunto de habilidades e capacidades que impacta o ambiente 

relativo às vendas. Colaboram para tal suas características pessoais, técnicas em venda 

adaptativa e certo nível de conhecimento sobre o cliente. A segunda dimensão – 

características do cliente – considera os fatores relativos às tarefas de compras, estrutura do 

centro de compras e estratégias de compras. A terceira dimensão – ambiente de interação – 

procura enfatizar o papel das interações entre as pessoas na determinação da efetividade na 

interface comprador-vendedor. Ela compõe-se de duas sub-dimensões: estrutura dos 

relacionamentos e clima da comunicação. A quarta dimensão – resultados da interação – 

inclui as variáveis que refletem as conseqüências baseadas nas atitudes e nos desempenhos de 

ambos.  

Keillor et al. (2000) fizeram um estudo com objetivo de medir o efeito das 

características individuais dos vendedores em suas performances de vendas anuais, usando 

como variáveis independentes três características freqüentes em outros estudos: orientação 

para vendas/clientes, adaptabilidade, orientação para serviço.  

No estudo de Keillor et al. (2000) foram levantadas três hipóteses: H1 – Vendedores 

com alto nível de orientação para clientes terão alto desempenho em vendas. H2 – 

Vendedores com alto nível de adaptabilidade terão alto desempenho em vendas. H3 – 

Vendedores com alto nível de orientação para serviço terão alto desempenho em vendas. 

Após a realização de 400 entrevistas com profissionais relevantes no setor de vendas, 

o resultado deste estudo identificou que os vendedores que mostraram ter orientação para 

cliente são os que têm os melhores desempenhos. Uma outra importante contribuição desta 

pesquisa foi mostrar a influência do comportamento relacional no desempenho de vendas.  

Segundo Werani (2001), nos relacionamentos entre as empresas, os compradores e 

vendedores somam competências. Estas competências podem envolver diferentes curvas de 

aprendizagem e níveis de eficiência que combinadas permitem a criação de valor superior no 

mercado. O valor representa o resultado das relações estimadas entre benefícios e sacrifícios 

das diferentes partes, tendo a interação cooperativa comprador-vendedor como seu 

antecedente. 

Assim, na perspectiva de fornecer um melhor entendimento sobre a importância deste 

relacionamento entre vendedores e compradores é apropriado destacar e conceituar os 

principais constructos presentes e produtos da interação entre esses profissionais quando em 

relacionamentos de longo prazo que caracterizam a estratégia de marketing de 
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relacionamento. Conforme Lindgreen (2001), os constructos são: comunicação, confiança, 

compromisso, cooperação, valores partilhados, conflito, poder, comportamento sem 

oportunismo e interdependência. 

A comunicação é um processo complexo (LITTLEJOHN, 1998), é a primeira variável 

presente no início de qualquer entrevista de vendas, que pode ser provocada por uma 

comunicação escrita ou oral. O estilo da redação, a tonalidade da voz e o conteúdo da 

comunicação inicial definem, provavelmente, as primeiras impressões de uma ou ambas as 

partes, e poderá afetar a natureza do relacionamento que se inicia. 

Conforme fora relatado no item 2.6, a comunicação também pode ser não verbal. 

Segundo Furnham (2001) na observação dos movimentos sutis na linguagem corporal pode 

conhecer os sentimentos e sensações da outra parte. Este processo é fundamental porque 

grande parte das pessoas tende a formar uma impressão sobre os outros no primeiro contato 

(CARVALHAL et al., 2006). 

A comunicação torna-se, assim, o mecanismo para se transmitir informações 

persuasivas, exercício do poder, coordenar e controlar atividades de marketing entre as partes 

(WREN; SIMPSON, 1996). As informações entre as partes são os elos que constituem os 

relacionamentos, inclusive os comerciais e outros envolvidos nos negócios. Por ser mais 

intensiva no marketing de relacionamento, em todos os níveis, a comunicação necessita um 

gerenciamento entre as funções no planejamento e monitoramento das mensagens para uma 

estratégia consistente e inconsistente (DUNCAN; MORIARTY, 1998). 

A comunicação é, também, um processo interdependente e adaptativo, em que os 

comunicadores afetam-se mútua e simultaneamente, envolvendo feedback. Comprador e 

vendedor, no caso, ajustam-se e adaptam-se continuamente, ao mundo das pessoas e aos 

objetos às suas voltas. Através do feedback, reverso do fluxo da mensagem pelo qual cada um 

pode reagir rapidamente aos signos resultantes dos próprios signos, ambos se ajustam e se 

regulam constantemente para realização de uma interação efetiva (LITTLEJOHN, 1999). 

Anderson e Narus (1990) ressaltam que a comunicação representa um papel 

significativo no desenvolvimento da segurança quanto à continuidade do relacionamento, 

servindo para reduzir o nível dos conflitos disfuncionais que possam ocorrer. Anderson e 

Weitz (1992), ao examinarem a utilização de promessas nos canais de marketing, observaram 

que uma comunicação aberta representa grandes benefícios às partes, como fruto de 

encorajamento de alto nível no comprometimento entre estas. Adicionalmente, notaram que 

os fabricantes e canais têm compromissos mais significativos às suas relações quando 

percebem um alto nível de comunicação aberta nos relacionamentos. Ocorrem mais e 
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melhores comunicações nas relações que envolvem grandes interesses para uma ou ambas as 

partes e nas quais as pessoas da direção são percebidas como sendo competentes 

(ANDERSON & WEITZ, 1989). 

Na literatura sobre canais de marketing, diversos estudos destacam a confiança como 

um constructo central para o entendimento da constituição e manutenção dos relacionamentos 

(DWYER ET AL., 1987).  

Segundo Santos (2001), a confiança impacta diretamente na lealdade e é fundamental 

para o desenvolvimento de fortes e longos relacionamentos. Evidências empíricas 

demonstram que a confiança representa uma variável relacionada à "qualificação do 

vendedor" e não uma variável relacionada ao vendedor "vencedor do pedido" (DONEY; 

CANNON, 1997), promove a cooperação entre comprador-vendedor, aumenta o 

compromisso com o relacionamento (MORGAN; HUNT, 1994) e reduz os conflitos 

(ANDERSON; NARUS, 1990). 

Para Morgan e Hunt (1994, p. 23), confiança é a crença existente em um 

relacionamento no qual uma parte tem segurança quanto à confiabilidade e integridade da 

outra parte em uma troca. Valores compartilhados, comunicação e ausência de 

comportamento oportunista representam antecedentes da confiança, porém suas afirmações 

ignoram o poder. Esses autores não negam a importância quanto ao entendimento do poder, 

porém, como na ciência médica que procura entender doença e saúde, a ciência de marketing 

deve entender os relacionamentos como funcionais ou disfuncionais. Assim, o sucesso de um 

relacionamento de longo prazo está mais associado à ausência do exercício do poder 

coercitivo e à presença da confiança e compromisso. Para Ganesan (1994), confiança é um 

ingrediente necessário para os relacionamentos de longo prazo pela provocação da mudança 

de foco às condições futuras. 

Doney e Cannon (1997) afirmam que o comportamento do vendedor no campo é 

parcialmente atribuído à cultura, sistema de recompensas e programas de treinamento de sua 

empresa. As empresas compradoras assumem que esse comportamento reflete os valores e 

predisposições do fornecedor. Nos casos em que o comprador possui experiência limitada 

com o fornecedor, a confiança nesse fornecedor será inferida com base na percepção da 

confiabilidade no vendedor. Assim, há uma transferência da confiança no vendedor para sua 

empresa e vice-versa. Daí, a confiança do comprador em um fornecedor baseia-se nos 

encontros com o vendedor, contribuindo para reduzir a percepção de risco associado a um 

possível comportamento oportunista do fornecedor (GANESAN, 1994). 
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Compromisso representa uma parte integral e central de qualquer relacionamento de 

negócios (MORGAN; HUNT, 1994). Em muitos estudos ele é descrito como uma espécie de 

intenção permanente para construir e manter um relacionamento de longo prazo 

(ANDERSON; WEITZ, 1992; DWYER et al., 1987). Quando empresas compradoras e 

vendedoras usam parceria para realizarem benefícios mútuos, elas necessitam ter consciência 

da necessidade de desenvolverem compromissos recíprocos (LANDEROS et al., 1995). E este 

processo é fundamental para o processo da negociação conforme visto no item 2.6. A 

negociação não tem êxito quando não há compromisso de ambas as partes em concretizar um 

acordo. 

Empresas mutuamente compromissadas inclinam-se à cooperação e ação recíproca no 

atendimento às solicitações, tornam-se flexíveis, trocam informações e engajam-se na solução 

de problemas (NOORDEWIER et al., 1990). Como resultado há melhorias no processo de 

troca e aumento de lucratividade para ambas as partes (ANDERSON; WEITZ, 1992). 

Cooperação representa um fator necessário para o sucesso de relacionamentos nos 

quais os recursos dos participantes são utilizados nos processos decisórios. Assim, a 

interdependência das partes se toma presente e, na medida em que cresce, aumenta a 

necessidade de comunicação (BEEBE; MASTERSON, 1994). Cooperação dá-se em situações 

nas quais as partes trabalham juntas para realizar objetivos mútuos ou resultados singulares 

com expectativas de reciprocidade ao longo do tempo (ANDERSON; NARUS, 1990). 

De acordo com a teoria de dependência dos recursos (UIRICH & BARNEY, 1984), o 

ambiente é visto como uma fonte de recursos raros, valiosos e essenciais para a sobrevivência 

da organização. As organizações são incapazes de gerarem internamente todos os recursos ou 

funções requeridas para as próprias sustentações. Desta maneira, elas necessitam realizar 

transações e relacionamentos com outras instituições do ambiente que possam supri-las dos 

recursos e serviços necessários. Assim, dois problemas potenciais surgem: primeiro, uma falta 

de auto-suficiência cria dependência potencial de outras partes; e segundo, surgem incertezas 

no processos decisórios da empresa pelo não controle do fluxo dos recursos por falta de uma 

previsão acurada. Para restringir as incertezas, as empresas procuram desenvolver relações de 

trocas cooperadas com vistas a manter negociações quanto à disponibilidade dos recursos e 

tomar mais previsíveis as ações mercadológicas. Morgan e Hunt (1994) afirmam que para o 

sucesso do marketing de relacionamento é necessário comportamento cooperativo dos 

parceiros em todos os contextos. 

Valores partilhados representam um conjunto relativo de crenças e atitudes sobre o 

que é ou não apropriado a ser feito. De maneira geral, os valores que moldam os 
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comportamentos dos funcionários são derivados de duas fontes: do próprio indivíduo ou da 

organização. Este sistema de valores dá origem à cultura corporativa, que influencia os 

valores individuais dos funcionários (SCHERMERHOM, 1984). 

Morgan e Hunt (1994) afirmam que, nos casos em que os parceiros de um 

relacionamento compartilham valores, eles demonstram mais comprometimento com esse 

relacionamento. Os valores compartilhados referem-se a comportamentos relacionados à 

ética, qualidade de produtos, táticas promocionais, serviços etc. Adicionalmente, têm-se dado 

atenção aos comportamentos relacionados às normas quanto à flexibilidade, troca de 

informações, investimentos idiossincráticos, contratos e solidariedade entre os parceiros 

(ANDERSON; WEITZ, 1992). 

Segundo Brunner e Zeltner (2000, p.58), conflito compreende a existência simultânea 

de interesses totais ou parcialmente não conciliáveis entre duas ou mais pessoas. Ele também 

ocorre quando metas objetivas de alguma estrutura social como as de grupos, de instituições 

ou de organizações, contradizem as necessidades e interesses de seus membros. 

Para Morgan (1996, p. 197), a existência de pontos de vista rivais, bem como de 

diferentes orientações e objetivos, pode contribuir muito para melhorar a qualidade de tomada 

de decisão das partes. O conflito facilita o processo de acomodação mútua através da 

exploração e resolução de diferenças, ajudando, assim, a estimular mudanças ou a manter a 

situação. Há cinco estilos diferentes que podem ser adotados pelos parceiros para se chegar a 

um acordo e balanceamento dos interesses: 

• Impeditivo - ignora os conflitos, coloca os problemas em suspenso. Evita 

confrontação pelo uso de sigilo, usa as regras burocráticas para evitar o conflito. 

• Negociador - negocia, procura entendimentos e compromissos, encontra soluções 

que satisfaçam ambos. 

• Competitivo - cria situação perda/ganho, rivalidade, utiliza jogos de poder, força 

submissão. 

• Acomodador - cede, submete-se e obedece às conformidades. 

• Colaborador - soluciona problemas, confronta diferenças e divide idéias, procura 

soluções integrativas, busca o ganha-ganha, vê problemas e conflitos como desafios. 

No campo das relações sociais, designa-se como “poder”  a capacidade de uma pessoa 

(A) mudar o comportamento, a atitude e a convicção de outra pessoa (B) (BRUNNER; 

ZELTNER, 2000). Organizações e indivíduos buscam o poder para promover seus próprios 

interesses. Quanto maior a capacidade de impor tal aspiração e alcançar a apropriada 

finalidade, maior o poder da organização ou do indivíduo (GALBRAITH,1984). 
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Assim, o poder na relação comprador-vendedor refere-se à capacidade de um deles 

para controlar ou influenciar a estratégia de marketing do outro membro, tornando possível a 

mudança de seu comportamento, ou forçá-lo a seguir uma atividade que não cumpriria 

normalmente. O poder de cada parte está diretamente ligado à interdependência da relação 

entre ambos. Poder desbalanceado está relacionado à dependência do outro parceiro, sendo 

que o acesso a recursos escassos dá a uma organização mais poder do que àquela que depende 

desses recursos. Aquele que tem mais poder pode usá-lo para realizar demandas sobre a parte 

mais fraca (ROSENBLOOM, 1995). 

Comportamento sem oportunismo tem sua origem na teoria de custos de transação. 

Como comportamentos oportunistas sugere-se aqueles envolvidos com mentiras e fraudes, 

bem como formas sutis de desonestidade, como as que violam os acordos (LINDGREEN, 

2001). 

Para Morgan e Hunt (1994), quando uma parte acredita que a outra parte se apresenta 

com comportamento oportunista, ela perde sua confiança sobre o outro, provocando uma 

queda no compromisso do relacionamento. Os parceiros passam a não se acreditarem mais. 

Interdependência se dá quando as partes realizam, em conjunto, investimentos 

específicos e compartilham interesses na manutenção do relacionamento. Porém, as partes são 

vulneráveis da dependência e precisam proteger seus investimentos. Ativos em conjunto 

podem contribuir positiva ou negativamente, como a interdependência assimétrica pode levar 

ambas à situação de reféns. Muitos investimentos específicos para o relacionamento são 

prováveis custos invisíveis, próprios a esse e inservíveis para outras atividades 

(LINDGREEN, 2001). 

Um estudo realizado entre julho de 2001 e julho de 2005 (CARVALHAL apud 

DUZERT, 2007, p.111) classificou os adjetivos que melhor qualificam o negociador 

brasileiro separando como: 

- os que podem favorecer o relacionamento: adaptável, afável/afetivo, alegre, calmo, 

cordial, cortês/educado, extrovertido, flexível, prestativo, sociável.  

- os que podem desfavorecer o relacionamento: ansioso, arraigado, arrogante, 

dissimulado, frio/seco, grosseiro/rude, impulsivo, indolente/passivo, malandro, preguiçoso, 

vaidoso. 

- os que favorecem a assertividade: concentrado/objetivo, corajoso, criativo, 

determinado, dinâmico/ativo, firme/confiante, organizado, prático, racional, trabalhador. 
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- os que desfavorecem a assertividade: acomodado, agressivo, alienado, arbitrário, 

atrasado/obsoleto, autocrático, complacente, dispersivo, ingênuo, lento/vagaroso, 

radica/extremista. 

Em resumo, os constructos subjacentes às questões comprador-vendedor, quando em 

relacionamento de longo prazo, são complexos e interdependentes. Por exemplo, cooperação 

conduz à confiança que, por seu turno, leva a grande disposição em cooperar no futuro, que 

daí gera grande confiança e assim por diante (ANDERSON; NARUS, 1990).   

 

2.9 - Tipos de relacionamento interpessoal  

 

Geiger e Turley (2003) desenvolveram um estudo onde definiram três tipos de 

relacionamento interpessoal entre vendedores e clientes: relacionamento baseado em 

negócios, relacionamentos cultivados e relacionamentos sem manchas. 

O primeiro seria o relacionamento baseado apenas em negócios. Os vendedores com 

este perfil acreditam que ter clientes como amigos significa não conseguir fazer o melhor 

negócio. Eles focam seus esforços somente na venda, com medo que o elemento humano por 

de trás de cada negócio possa ser interpretado como fraqueza na negociação pelo outro 

jogador, e assim, explorar a situação. Muita amizade e intimidade na interação podem ser 

consideradas como falta de profissionalismo e prejudicar a credibilidade do vendedor no 

longo prazo.  

Um dos vendedores que responderam a esta pesquisa afirmou: 

 

“Não tenho clientes como amigos. Não que eu considere, e eu não acredito que eles 

me considerem um amigo. Se eu tivesse que comprar algo de alguém, eu preferiria 

comprar algo de um amigo, mas provavelmente eu pensaria que não consegui o 

melhor negócio. Eu sempre pensei que é praticamente impossível tirar o melhor de 

alguém que é seu melhor amigo. É o mesmo que comprar algo da sua família, você 

nunca conseguirá tirar o melhor da outra parte porque não será duro com eles.” 

 

   O tipo dominante entre os entrevistados seria o relacionamento cultivado. Neste 

tipo de interação tanto a dimensão pessoal quanto os aspectos negociais são igualmente 

alimentados pelos participantes. Elementos relacionais entram neste tipo de relacionamento 

apenas por razões táticas. Certo nível de intimidade e amizade está presente nestes tipos de 

negociações, mas ambas as partes sabem que se trata de um contexto estratégico para 

conseguir seus interesses.  Mesmo que os clientes sejam tratados como reais amigos o 
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interesse comercial que os une mantém certa distância. Caso os jogadores consigam manter o 

equilíbrio entre o lado pessoal e o econômico, isto pode representar o cenário ideal para 

parcerias lucrativas de longo prazo. 

Algumas vezes, clientes hostis podem ser desarmados com um bom evento social que 

ajude a cultivar um bom relacionamento com vendedor. Encontros sociais são muitos efetivos 

porque o ambiente formal de um escritório impede a aproximação das pessoas. Nestes 

eventos, assuntos informais podem resultar em bons negócios.  

O terceiro tipo seria o relacionamento “sem manchas”. Em contraste aos que 

acreditam somente em relacionamentos baseados em negócios e naqueles que cultivam um 

relacionamento amigável baseado em interesses, este terceiro tópico afirma que negócio é 

para ser feito somente com pessoas amigas. O foco não está no resultado da venda, mas na 

manutenção do relacionamento. Para isto, existe a confiança mútua no que a outra parte diz. 

Uma das características deste tipo de interação é que o vendedor tem um profundo interesse 

no desenvolvimento do comprador para que ele continue sendo seu parceiro de negócios. 

Em produtos tangíveis, com valor de mercado estabelecido, este tipo de interação vai 

envolver uma grande negociação de preços onde será necessária muita influência pessoal. Em 

produtos intangíveis, onde o valor de mercado não pode ser demarcado com facilidade, um 

alto nível de confiança será necessário para que ambas as partes estejam asseguradas da 

lucratividade ideal.  

Os encontros sociais neste tipo de relacionamento são oportunidades de mostrar o lado 

real de cada um retirando os personagens de comprador e vendedor.  

Em resumo, os tipos de relacionamento serão utilizados dependendo da situação, do 

tipo de indústria, da cultura organizacional e da predisposição dos participantes. Em todos os 

casos, o objetivo é o mesmo: a continuidade da relação tanto do ponto de vista econômico 

quanto social. 

Esta revisão bibliográfica apresentou a diversa literatura sobre relacionamento 

interpessoal em vendas, desde a venda transacional, passando pela venda relacional, a teoria 

da negociação, os estudos sobre a interação entre os compradores e vendedores e os diversos 

tipos de relacionamentos existentes. O próximo capítulo apresenta a metodologia utilizada 

nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

3.1 - O processo de pesquisa  

Para Aaker, et al. (1998), uma pesquisa evolui por uma série de etapas, cada uma 

representando uma resposta às seguintes questões: 

1 - Porque se deve fazer a pesquisa? 

Neste estudo procurou-se uma melhor compreensão do processo de desenvolvimento 

de uma relação e os principais fatores que influenciam o relacionamento entre uma empresa e 

seus clientes.  

2 - Qual pesquisa deve ser feita? 

A presente pesquisa é um estudo de caso com viés exploratório porque busca os 

motivos que fazem um cliente não renovar seus contratos após uma troca de vendedor. Além 

disto, descreve a importância do relacionamento interpessoal vendedor-cliente na renovação 

de contratos e conseqüente fidelização de clientes, e os atributos e competências de 

vendedores que os clientes analisados na pesquisa realmente valorizam.  

O estudo de caso é um método de pesquisa qualitativa que investiga um fenômeno 

contemporâneo no seu contexto real, especialmente quando os limites do fenômeno e do 

contexto não são muito claros.  Este tipo de metodologia caracteriza-se por descrever um 

fenômeno aprofundando uma unidade individual, tal como: uma pessoa, um grupo de pessoas, 

uma instituição, um evento, etc. (YIN, 2003). 

3 - Vale a pena fazer a pesquisa? 

Este trabalho é interessante do ponto de vista econômico porque existe um patrimônio 

envolvido neste processo que é o cliente. Os clientes, raramente são ouvidos neste processo de 

troca de pessoas e, portanto, muitos acompanham os antigos vendedores consumindo produtos 

e serviços das empresas concorrentes. 

4 - Como a pesquisa deve ser projetada de forma atingir seus objetivos?  

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, este trabalho utilizou o método qualitativo 

direto não estruturado para buscar uma melhor compreensão do problema estudado. Este 

estudo usa como dados primários as entrevistas realizadas com os compradores e vendedores. 

Os dados secundários são os números de faturamentos, números de clientes obtidos no 

sistema da empresa estudada que contribuíram com o entendimento do processo relacional do 

ponto de vista econômico.  
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Theodorson e Theodorson (1970) definem pesquisa exploratória como: 

 “Um estudo preliminar em que a finalidade principal é se tornar familiar com um 

fenômeno investigado, de modo que o estudo principal a seguir possa ser projetado 

com compreensão e maior precisão.” 

 

O presente trabalho abordou um caso simples de maneira holística. É um caso crítico 

que trata das interações dos vendedores de publicidade com as empresas que anunciam no 

Jornal O Globo4. A unidade de análise considerada é cada cliente que não renovou seu 

contrato após feita uma troca de vendedor.  

Portanto, o questionário é delineado pelos constructos achados na teoria de Lindgreen 

(2001): comunicação, confiança, compromisso, cooperação, valores partilhados, conflito, 

poder, comportamento sem oportunismo e interdependência. 

Na segunda fase, os dados são interpretados de acordo com a abordagem dos estudos 

de Geiger e Turley (2003).  

Para as entrevistas além dos dois vendedores que participaram da mudança de cargo 

no caso estudado, foram escolhidos três clientes que  representam os casos mais comuns: os 

que reduziram seus investimentos, os que trocaram de atendimento e os que pararam de 

anunciar. A partir de seus depoimentos, buscam-se as evidências onde o relacionamento 

interpessoal interfere no processo. 

 5- O que será feito com a pesquisa? 

Finalmente, pretende-se que a pesquisa contribua para enriquecer o conhecimento 

existente, com a integração dos achados empíricos à teoria atual, bem como, ofereça 

sugestões sobre a utilização do conhecimento obtido para as empresas que desejarem praticar 

o marketing de relacionamento de maneira mais eficiente. 

 

3.2 - Definição da abordagem de pesquisa   

Para Malhotra (2006), os projetos de pesquisa podem ser classificados como 

exploratórios ou conclusivos, sendo seus objetivos e características apresentados no 

QUADRO 4. Segundo ele, uma pesquisa exploratória é utilizada quando se necessita uma 

compreensão do problema enfrentado, sendo utilizada naqueles casos em que é importante 

definir o problema de maneira mais precisa, definir os cursos de ação relevantes ou realizar 

descobertas adicionais, antes que uma abordagem possa ser desenvolvida. Os resultados 

                                                 
4 A análise será restrita aos Jornais de Bairro que são cadernos semanais que circulam encartados no O Globo em 
cada um das regiões do Rio de Janeiro, exemplo: Zona Sul, Zona Norte, Tijuca, Niterói, Barra da Tijuca, etc. 
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obtidos numa pesquisa exploratória podem ser verificados por meio de uma pesquisa 

conclusiva, que necessita de informações claramente especificadas, uma vez que ela testa 

hipóteses específicas e examina relações determinadas. De acordo com o autor, as pesquisas 

conclusivas podem ser descritivas ou causais, sendo a primeira utilizada para descrever 

características ou funções do mercado, e a segunda, para determinar relações de causa e 

efeito.  

Quadro 4: Diferenças entre Pesquisa Exploratória e Conclusiva 

 Exploratória Conclusiva 

Objetivo Gerar compreensão e insights Testar hipóteses específicas e 

examinar relações 

Características Informação necessária é definida 

de maneira vaga  

Processo de pesquisa é flexível e 

não estruturado 

Amostra é pequena e não 

representativa 

Análise de dados primários é 

qualitativa 

Informação necessária está 

claramente definida 

Processo de pesquisa é formal e 

claramente definido 

Amostra é ampla e 

representativa 

Análise de dados é quantitativa 

Achados / Resultados  Tentativa Conclusiva 

Etapas Seguintes Geralmente seguida por pesquisa 

exploratória complementar ou 

conclusiva  

Achados são utilizados como 

entradas para tomada de decisão 

Fonte: (MALHOTRA, 2006, p.99, adaptado) 
 

Churchill (1999) afirma que, nos estágios iniciais de uma pesquisa, geralmente falta 

uma melhor compreensão do problema, havendo também diversas tentativas para se explicar 

um fenômeno de marketing. Além dos objetivos já apontados, ele acrescenta que um estudo 

exploratório permite aumentar a familiaridade com o problema e clarear os seus conceitos. 

Em complemento, Aaker et al. (1998) justificam que, entre outras finalidades, os estudos 

exploratórios são utilizados quando se procura decidir que variáveis relevantes necessitam ser 
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consideradas e que, ainda, neste tipo de estudo as hipóteses são vagas, mal definidas, ou 

tampouco existem.  

  “Muitas pesquisas sociais são conduzidas para explorar e fornecer uma 

familiaridade inicial com um tópico. Esta finalidade é típica quando um 

investigador está examinando um interesse novo ou quando o assunto do estudo é 

relativamente novo e não estudado. Como um exemplo, vamos supor que a 

insatisfação de um simples contribuinte com o Governo resulta em uma grande 

revolta dos pagadores de impostos. As pessoas começam a recusar pagar seus 

impostos e organizam-se em torno da questão. Você gostaria de aprender mais 

sobre o movimento: Como é difundido? Que níveis e graus de sustentação há dentro 

da comunidade? Como o movimento é organizado? Que tipo de pessoa atua nele? 

Você pode empreender um estudo exploratório para obter pelo menos respostas 

aproximadas a algumas destas perguntas.” (BABBIE, 1986). 

 

Uma vez que o entendimento do processo de desenvolvimento de uma relação entre 

compradores e vendedores, e os principais fatores que afetam este relacionamento ainda são 

pouco claros, o que foi possível observar na revisão efetuada por meio da diversidade de 

modelos e das diferenças em suas respectivas estruturas, é que esta pesquisa se caracteriza 

pela sua natureza exploratória. Para tanto, se procurou obter uma melhor compreensão dos 

principais fatores, bem como a maneira como eles influenciam a manutenção e o 

desenvolvimento de uma relação entre compradores e vendedores na área de serviços. Com 

isso, foram investigados aspectos específicos dos diversos elementos apresentados na revisão, 

procurando o desenvolvimento de idéias e a identificação de pontos de vista que permitissem 

abordar melhor a questão do desenvolvimento do relacionamento, e como estes afetam a 

continuidade dos contratos comerciais.  

Os resultados desta pesquisa servirão como base para outros estudos sobre o assunto. 

 

3.3 - Dados secundários e dados primários  

Para Churchill (1999), uma vez que o problema de pesquisa seja definido e claramente 

especificado, o esforço passa a se concentrar na coleta de dados, os quais podem estar 

disponíveis em fontes primárias ou secundárias.  

Os dados primários são aqueles gerados pelo pesquisador com o propósito específico 

de resolver o problema. Devem ser coletados quando as fontes de dados secundárias forem 

esgotadas ou trouxerem apenas retornos marginais. Os dados primários podem ser de natureza 

qualitativa ou quantitativa.  
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Os dados secundários são coletados para outras finalidades, distintas do problema em 

estudo.  Possuem a vantagem de estar facilmente disponíveis, além de serem obtidos de 

maneira barata e rápida, podendo ajudar a identificar melhor o problema, defini-lo melhor, 

desenvolvendo uma maneira para sua abordagem, formulando um projeto de pesquisa 

apropriado, respondendo certas questões e testar algumas hipóteses e, interpretar os dados de 

maneira mais reveladora. Entretanto, nem sempre fornecem respostas para todos os problemas 

de pesquisa, apresentando limitações (MALHOTRA, 2006).  

Este estudo usa como dados primários as entrevistas realizadas com os compradores e 

vendedores. Estas, portanto, contribuem com detalhes precisos ao processo do relacionamento 

interpessoal. Toda investigação empírica foi efetuada com base nestes dados primários de 

natureza qualitativa.  

Nesta pesquisa os dados secundários são os números de faturamentos, números de 

clientes obtidos no sistema da empresa estudada que contribuíram com o entendimento do 

processo relacional do ponto de vista econômico. Estas informações são importantes para 

comparar o resultado das trocas de vendedores observando se há crescimento ou queda da 

carteira de clientes depois de efetuada a mudança. 

 

3.4 - Métodos de pesquisa qualitativa  

Para Vieira e Zouain (2004), a dicotomia entre pesquisas qualitativas e pesquisas 

quantitativas é uma falsa dicotomia porque pesquisas qualitativas são tão rigorosas quanto as 

pesquisas quantitativas. Cientificidade, rigor e confiabilidade são características fundamentais 

em ambos os modelos de pesquisa. 

Enquanto a pesquisa quantitativa é realizada de forma estruturada, procurando 

mensurar os dados e, geralmente, aplicando algum tipo de análise estatística, a pesquisa 

qualitativa serve para produzir descobertas interessantes e permitir uma melhor compreensão 

do problema formulado. Quando um novo problema de pesquisa de marketing está sendo 

estudado, uma pesquisa qualitativa apropriada precede uma pesquisa quantitativa. Os estudos 

qualitativos não podem ser vistos como conclusivos. 

Martin (1990) defende o ponto de vista de que a utilização de diferentes métodos para 

a análise dos mesmos fenômenos acaba por contribuir para o avanço do conhecimento no 

campo dos estudos organizacionais. 

Segundo Vieira e Zouain (2004), o ideal é que diferentes problemas sejam 

investigados, de uma maneira complementar, a partir de visões tanto qualitativas quanto 
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quantitativas. Portanto, esta pesquisa exploratória sobre os motivos que fazem os clientes não 

renovarem o relacionamento comercial após uma troca de atendimento identifica aspectos a 

serem analisados em futuras pesquisas quantitativas.  

Conforme Malhotra (2006) são diversos os motivos que levam à realização de uma 

pesquisa qualitativa. Nem sempre é possível ou desejável usar métodos formais ou 

estruturados para obter informações. Para o autor, as pessoas podem não desejar ou não serem 

capazes de responder certas questões, seja pelo fato de invadir sua privacidade, por perturbá-

las de alguma maneira ou ainda, por produzirem um impacto negativo em seu ego ou status. 

Além disso, as pessoas podem ser incapazes de providenciar respostas precisas a questões que 

mexem com seu subconsciente, onde os valores, emoções e motivos presentes estão 

encobertos do mundo exterior por racionalizações e outras defesas do ego. O autor conclui 

afirmando que, nestes casos, a informação pode ser melhor obtida por pesquisa qualitativa.  

 

“A pesquisa qualitativa é frequentemente criticada por ser muito subjetiva, em 

contraste com a legada objetividade da pesquisa quantitativa. É verdade, de fato, 

que a pesquisa qualitativa tem, em geral, uma dimensão subjetiva maior. No 

entanto, isto não significa que procedimentos científicos não possam ser 

estabelecidos. A definição explícita das perguntas de pesquisa, dos conceitos e das 

variáveis, bem como uma descrição detalhada dos procedimentos de campo 

garantem à pesquisa qualitativa uma certa “objetivação do fenômeno estudado, 

permitindo, até mesmo, replicação”. (VIEIRA; ZOUAIN, 2004, p.18)    

 

Estes argumentos também são defendidos por autores como Miles e Huberman (1994) 

e Morgan (1983). 

Os métodos qualitativos são classificados por Malhotra (2006) em indiretos e diretos, 

conforme a finalidade do estudo seja conhecida pelos respondentes. O método indireto 

disfarça o objetivo verdadeiro do projeto utilizando diversas técnicas projetivas para esse 

propósito. Já no método direto, a finalidade do projeto é revelada aos pesquisados, sendo suas 

principais técnicas as entrevistas em profundidade e os grupos de foco. Nesta pesquisa é 

utilizado o método direto. 

Para Churchill (1999), as observações estruturadas se aplicam quando o problema é 

definido de maneira precisa o suficiente, de modo que permita uma clara especificação dos 

comportamentos a serem observados e das categorias que serão utilizadas para registrar e 

analisar a situação, enquanto as observações não estruturadas são utilizadas nos estudos em 

que a formulação do problema não é específica. O autor aponta, ainda, que a utilização de 
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uma abordagem estruturada exige uma decisão prévia e precisa do que deve ser observado, 

além da definição das categorias e unidades específicas para registrar as observações, 

pressupondo hipóteses específicas e, por isso, sendo mais apropriada para estudos descritivos 

e causais. A abordagem não estruturada pode ser útil para produzir descobertas sobre as 

dimensões relevantes de um determinado comportamento reflexivo ou de busca, podendo não 

ser apropriada para se testar hipóteses, uma vez que diversos tipos de comportamento podem 

ser registrados e há dificuldade em codificar e quantificar os dados de uma maneira 

consistente. Pela complexidade da interação entre compradores e vendedores, esta pesquisa 

utiliza uma abordagem não estruturada.  

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, este trabalho utilizou o método qualitativo 

direto não estruturado para buscar uma melhor compreensão do problema estudado. Do 

contrário, um projeto estruturado poderia provocar respostas imprecisas, pois foram 

analisados diversos elementos subjetivos, de difícil compreensão e operacionalização. Foram 

utilizados métodos diretos, na expectativa de que pudessem trazer melhores resultados neste 

ponto do conhecimento, pois se buscou verificar quais os principais conceitos envolvidos no 

processo de relacionamento comprador-vendedor e como esses podem influenciar a 

fidelização cliente-empresa. Expor aos entrevistados os objetivos da pesquisa resultou numa 

colaboração mais efetiva para atingir os propósitos definidos no projeto. Com os principais 

fatores compreendidos e as relações bem estabelecidas, acredita-se que estudos posteriores 

poderão, inclusive, se utilizar de técnicas projetivas para efetuar um aprofundamento da 

questão ou mesmo técnicas estruturadas para analisar problemas bem definidos.   

3.4.1 - Métodos diretos de pesquisa qualitativa  

As análises qualitativas têm características essencialmente descritivas, utilizando com 

freqüência, entrevistas formais e informais, depoimentos, citações, técnicas de observação de 

campo, etnografia e análises históricas que ajudam no resultado e coerência da pesquisa 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Entre os métodos diretos mais conhecidos há o grupo de foco e a entrevista em 

profundidade.  

Um grupo de foco é uma entrevista realizada de maneira natural e não estruturada por 

um moderador treinado, que escuta um grupo de indivíduos pertencentes ao mercado-alvo 

apropriado, falando sobre questões de interesse do pesquisador.  
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As entrevistas em profundidade são entrevistas pessoais, diretas e não estruturadas, na 

qual um único respondente é sondado por um entrevistador altamente qualificado para se 

descobrir motivos, crenças, atitudes e sentimentos relacionados a um determinado tópico. 

Malhotra (2006) sugere que a entrevista tenha início com uma questão bem genérica sobre a 

empresa ou produto estudado – por exemplo, "como você se sente sendo cliente desta 

empresa?" – devendo o entrevistador encorajar o entrevistado a falar livremente sobre suas 

atitudes em relação ao objeto de estudo. Após a questão inicial, o entrevistador deve utilizar 

um formato não estruturado, o rumo da entrevista é determinado a partir da resposta inicial do 

respondente e de suas respostas subseqüentes, onde se procura sondá-lo para obter respostas 

mais elaboradas. Para o autor, apesar de o entrevistador procurar seguir um roteiro 

aproximado, o palavreado utilizado nas questões e a ordem em que elas são perguntadas 

afetam as respostas, além do que, devem ser efetuadas indagações constantes, pois elas 

apresentam importância crítica na obtenção de respostas significativas e na revelação de 

questões encobertas. O papel do entrevistador é fundamental para o sucesso da entrevista em 

profundidade e, por conta disso, sugere que seja evitada uma posição de superioridade, 

deixando o respondente à vontade.  

Segundo Vieira e Zouain (2004), uma importante característica deste tipo de pesquisa 

é que ela oferece descrições ricas e bem fundamentadas, além de explicações sobre os fatos 

em contextos locais identificáveis. 

Malhotra (2006) compara as vantagens e desvantagens entre as duas técnicas diretas, 

afirmando que as entrevistas em profundidade permitem obter descobertas mais reveladoras 

do que aquelas conseguidas pelos grupos de foco, além das respostas serem atribuídas 

diretamente a um respondente, diferentemente do grupo de foco, geralmente é difícil 

determinar qual indivíduo a forneceu. Aponta também que o resultado da entrevista em 

profundidade é uma troca livre de informação, a qual pode não ocorrer num grupo de foco 

devido às pressões sociais em se adequar eventuais pontos de vista individuais à opinião do 

grupo. As desvantagens apontadas são: dificuldade em se encontrar entrevistadores 

qualificados; dependência de obtenção de respostas completas devido às suas habilidades; e 

uma susceptibilidade dos resultados pelos entrevistadores, devido à falta de estrutura do 

questionário. Conclui, apontando que ambas as técnicas têm como finalidade gerar 

descobertas e obter uma melhor compreensão do fenômeno estudado, mas que as entrevistas 

em profundidade podem ser empregadas de maneira efetiva em diversas situações especiais, 

tais como: indagar detalhadamente o consumidor; discutir tópicos embaraçosos, sensíveis ou 

confidenciais; analisar situações em que o respondente pode se deixar levar facilmente pela 
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opinião do grupo; compreender comportamentos complexos; realizar entrevistas com 

profissionais; fazer entrevistas com concorrentes, que pouco provavelmente revelariam 

informação a determinados grupos; examinar situações que a experiência de consumo do 

produto é de natureza sensorial, afetando emoções e humor (por exemplo: perfumes e 

sabonetes).  

As entrevistas em profundidade foram adotadas para este trabalho, pois, desejou-se 

indagar detalhadamente o entrevistado com relação aos tópicos estudados, considerados um 

tanto complexos.  

Embora o pesquisador tenha ficado tentado a utilizar os grupos de foco, devido à 

riqueza das discussões que o tema provoca, as dificuldades em reunir um número adequado de 

pessoas e a pouca experiência do pesquisador como moderador neste tipo de discussão, ainda 

que superadas, não trariam vantagens na utilização dessa técnica, pois a tendência à 

conformação social das pessoas envolvidas, comprometeriam a amplitude das discussões. 

  

3.5 - Método de estudo de casos  

O método de estudo de casos é apresentado por Churchill (1999) como um tipo de 

pesquisa exploratória, envolvendo um estudo intensivo de casos selecionados sobre o 

fenômeno investigado.  

Segundo Fidel (1992), o método do estudo de caso é um método específico de 

pesquisa de campo. Estudos de campo são investigações de fenômenos à medida que ocorrem, 

sem qualquer interferência significativa do pesquisador. Seu objetivo é compreender o evento 

em estudo e ao mesmo tempo desenvolver teorias mais genéricas a respeito dos aspectos 

característicos do fenômeno observado. 

Para Yin (2005), o método de casos representa uma investigação empírica sobre um 

fenômeno contemporâneo num contexto da vida real, principalmente quando os limites entre 

o fenômeno e esse contexto não estão claramente evidentes. O fenômeno é separado do 

contexto, uma vez que esse último é geralmente controlado pelo pesquisador. Para o autor, os 

estudos de casos representam uma estratégia de pesquisa abrangente e não uma mera técnica 

de coleta de dados, sendo vantajosa quando questões do tipo "como" e "porque", ao invés de 

como, onde, quem, quando e quanto, são colocadas em um conjunto de eventos 

contemporâneos, sobre os quais o investigador tem pouco ou nenhum controle.  

Hartley (1994) contribui afirmando que a abordagem de estudo de caso não é um 

método propriamente dito, mas uma estratégia de pesquisa. De acordo com o autor, o estudo 



 51 

de caso consiste em uma investigação detalhada de uma ou mais organizações, ou grupos 

dentro de uma organização, com vistas a prover uma análise do contexto e dos processos 

envolvidos no fenômeno em estudo. O fenômeno não está isolado de seu contexto, já que o 

interesse do pesquisador é justamente essa relação entre o fenômeno e seu contexto.   

O ponto forte do estudo de caso é sua capacidade de explorar processos sociais à 

medida que estes ocorrem nas organizações, permitindo uma análise processual, contextual e 

longitudinal das várias ações e significados que ocorrem e são construídos nas organizações 

(HARTLEY, 1994). 

Yin (2005) apresenta as seguintes etapas para o método do caso:  

  

• projeto  

• preparação para coleta de dados  

• coleta de evidências  

• análise de evidências  

• composição do relatório  
 

Um projeto de pesquisa possui os seguintes componentes: questões de estudo; suas 

proposições; a unidade de análise; a lógica relacionando os dados às proposições, e os 

critérios para interpretar os achados. O estudo de casos é mais apropriado para as questões do 

tipo "como" e "porque" e, neste sentido, a tarefa inicial do pesquisador deve ser o 

esclarecimento preciso da natureza das questões de estudo. As proposições direcionam a 

atenção do investigador para algo que deve ser examinado dentro do escopo do estudo, 

forçando-o a se mover na direção apropriada. Por outro lado, algumas pesquisas podem não 

conter proposições, como alguns estudos exploratórios, mas mesmo assim, devem apresentar 

algum propósito, de forma que a exploração possa ser julgada bem sucedida ao seu término. 

Para Hartley (1994), estudos de caso são úteis: 

- quando a compreensão dos processos sociais em seu contexto organizacional ou 

ambiental é importante para pesquisa; 

- na exploração de novos processos ou comportamentos. Neste sentido, os estudos de 

caso têm a importante função de gerar hipóteses e construir teorias; 

- quando a intenção da pesquisa é explorar casos atípicos ou extremos para melhor 

compreender os processos típicos; 



 52 

- na captura de aspectos muitos recentes, emergentes, na vida de uma organização. 

Uma pesquisa quantitativa seria muito estática para capturar o fluxo de atividades de uma 

organização, especialmente em fases de grandes e rápidas mudanças; 

- na exploração de comportamentos organizacionais informais, não usuais, secretos, ou 

até mesmo ilícitos, dada a confiança, desenvolvida ao longo da pesquisa, entre pesquisador e 

membros da organização. 

- em pesquisas comparativas em que seja essencial compreender os comportamentos e 

as concepções das pessoas em diferentes localidades ou organizações. 

 

3.6 - Nível e unidade de analise  

Segundo Yin (2005), os projetos de estudo de casos apresentam quatro possibilidades 

básicas: estudos de casos único e múltiplos, e dentro destas opções, existem as análises de 

uma única ou diversas unidades.  

Nas situações de caso simples, o autor recomenda escolher um caso crítico, um caso 

extremo ou um caso revelador. O primeiro representa um caso que permite testar todas as 

condições teóricas em exame, o segundo representa uma situação em que o caso apresentado é 

tão raro, que vale a pena ser analisado e documentado, e o último representa um fenômeno 

inédito, nunca antes acessível para investigação científica.  

Quanto aos casos múltiplos, eles podem apresentar uma repetição literal, predizendo 

resultados semelhantes, ou exibir uma replicação teórica, produzindo resultados contrastantes, 

mas por razões previsíveis. Sugere-se que sejam conduzidos diversos casos, isto é, enquanto 

alguns representarão repetições, outros poderão ser projetados para tentar obter diferentes 

padrões de replicação teórica. Se todos os casos ocorrerem conforme o previsto, um forte 

embasamento do conjunto inicial de proposições será obtido. Se ocorrerem contradições, as 

proposições precisam ser testadas novamente com um outro conjunto de casos.  

Quanto às unidades de análise, o mesmo caso pode envolver uma ou várias delas. O 

estudo múltiplo ocorre quando alguma atenção é dada às unidades ou subunidades que podem 

estar contidas no estudo. Por exemplo, ao se abordar uma organização, são analisadas suas 

diferentes unidades físicas, funções ou projetos. Se o estudo examinar apenas a natureza geral 

da questão, ele será considerado holístico. A unidade de análise representa sobre quem é o 

caso, sejam indivíduos, eventos, entidades ou, até mesmo, decisões ou programas, entre outras 

possibilidades. A definição da unidade de análise relaciona-se com a maneira como a questão 
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inicial foi formulada. A seleção de uma unidade de análise apropriada resulta de uma 

especificação precisa das questões de pesquisa iniciais.  

Para Stake (1994), estudos de casos simples podem ser usados para questionar uma 

teoria ou refiná-la. Adicionalmente, Patton (1990) sugere o uso de casos simples em questões 

exploratórias. A partir daí, múltiplos estudos de casos podem ser desenvolvidos. 

Sendo assim, com o objetivo de ser uma pesquisa exploratória, o presente trabalho 

abordou um caso simples de maneira holística. É um caso crítico que trata das interações dos 

vendedores de publicidade com as empresas que anunciam no Jornal O Globo5. A unidade de 

análise considerada é cada cliente que não renovou seu contrato após feita uma troca de 

vendedor. Especificamente, este estudo procurou analisar o relacionamento existente entre os 

vendedores de publicidade do Jornal O Globo e seus clientes, em sua maioria de pequenos 

comerciantes e prestadores de serviços.  

 

3.7 - Método de coleta dos dados  

Definidas as condições do projeto, a preparação para a coleta de dados representou a 

segunda etapa do método proposto por Yin (2005). 

Segundo Hamel (1993), o estudo de caso emprega vários métodos: entrevistas, 

observação participante, estudos de campo, por exemplo.  

 Embora os métodos de coleta de dados mais comuns em estudos de caso sejam as 

entrevistas e a observação, nenhum método pode ser descartado. Os métodos de coleta de 

informações são escolhidos de acordo com a tarefa a ser cumprida (BELL, 1989). 

 Neste sentido considerou-se relevante o posicionamento quanto às habilidades do 

pesquisador e o quanto ele precisa conhecer a respeito do estudo, além de comentar sobre a 

confecção do protocolo de pesquisa.  

Yin (2005) relaciona as habilidades a seguir, como àquelas requeridas para os 

pesquisadores que efetuam análise de casos:  

 

• ser capaz de fazer boas perguntas e interpretar as respostas. Uma maneira 
para fazer boas perguntas é compreender que pesquisa refere-se à perguntas 
e não necessariamente à respostas; 

• ser um bom ouvinte e não se deixar levar por suas ideologias ou 
preconceitos. Isso significa ser capaz de assimilar um grande volume de 
informações sem distorcer o seu conteúdo; 

                                                 
5 A análise será restrita aos Jornais de Bairro que são cadernos semanais que circulam encartados no O Globo em 
cada um das regiões do Rio de Janeiro, exemplo: Zona Sul, Zona Norte, Tijuca, Niterói, Barra da Tijuca, etc. 
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• ser adaptativo e flexível, de forma que situações totalmente novas 
encontradas possam ser vistas como oportunidades ao invés de ameaças; 

• ter um bom conhecimento sobre as questões que estão sendo estudadas, 
permitindo, assim, manter a informação e os eventos relevantes a serem 
procurados em proporções gerenciáveis. Para isto, deve ser capaz de 
interpretar a informação na medida em que ela vai sendo coletada e saber 
imediatamente, por exemplo, se as diversas fontes se contradizem e 
direcionar-se na busca de uma evidência complementar; 

• não se deixar levar por vieses ou noções pré-concebidas, incluindo aquelas 
derivadas da teoria. Deve ser sensível e estar pronto para enfrentar 
evidências contraditórias.  

 

De acordo com Hartley (1994) estas características do pesquisador são fundamentais 

porque um método por si só não é bom ou ruim. O julgamento a respeito de um método 

utilizado em uma determinada pesquisa depende de dois fatores: o relacionamento entre a 

teoria e o método; e como o pesquisador lida com as deficiências do método. 

Todo estudo de caso apresenta uma espécie de protocolo, contendo procedimentos e 

regras gerais a serem seguidas e que têm a finalidade de ajudar o investigador a realizar o 

estudo (YIN, 2005).  

Um dos pontos desse protocolo, julgado relevante, é o conjunto de questões que 

representam a investigação a ser efetuada e que são colocadas para o investigador e não para o 

respondente, representando lembretes sobre a informação que necessita ser coletada e as 

razões para isto.  

Em alguns casos, questões específicas também podem servir como pontos de entrada 

para se realizar determinada pergunta ao longo da entrevista, devendo ser lembrado que sua 

principal finalidade é a de evitar que o investigador se disperse à medida que avança em sua 

coleta. Esse conjunto de questões está na seção seguinte.  

De acordo com Goodhue et al. (1992), enquanto os questionários e outros métodos 

estruturados conseguem respostas apenas aos aspectos especificamente questionados, os 

estudos de caso são mais receptivos a informações não previstas pelo pesquisador. 

Hartley (1994) afirma que a natureza mais aberta da coleta de dados em estudos de 

caso permite analisar em profundidade os processos e as relações entre eles. 

Para Churchill (1999), as coletas de dados podem ser representadas pelo exame de 

registros existentes, observações da ocorrência do fenômeno e entrevistas não estruturadas. 

Yin (2005) afirma que os dados podem se basear em seis importantes fontes de evidência: 

análise de documentação; registros em arquivos; entrevistas; observação direta; observação 

participante; e exame de artefatos físicos.  
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Nesta pesquisa é utilizado como método de coleta de dados a análise dos arquivos da 

empresa estudada, a observação do fenômeno da perda de clientes após as trocas de 

vendedores, e as entrevistas pessoais de natureza não estruturada realizadas com clientes e 

com vendedores no período de janeiro a maio de 2007. 

Para as entrevistas além dos dois vendedores que participaram da mudança de cargo 

no caso estudado, foram escolhidos três clientes, cujos nomes são fictícios: 

1 – Casa de festas ABC – Tem um perfil interessante para entrevista porque mesmo 

sendo uma anunciante de longa data não renovou seu contrato após a mudança de 

atendimento, retornando um tempo depois em formatos bem menores que o de costume, 

reduzindo bastante sua verba de publicidade. 

2 – Clínica de Estética Fátima – dentre os clientes, ela tem um perfil interessante para 

entrevista por se tratar de uma cliente que após a mudança trocou o atendimento do vendedor 

pelos serviços de uma agência de publicidade. 

3 –  Clínica Odontológica Pedro – é caso de um cliente que parou de anunciar. 

Nestes três clientes é possível representar os casos mais comuns: o que os clientes que 

reduziram seus investimentos, os que trocaram de atendimento e os que pararam de anunciar. 

A partir de seus depoimentos, buscam-se as evidências onde o relacionamento interpessoal 

interfere no processo. 

 

3.8 - Método de análise dos dados  

A análise das evidências, para Yin (2005), representa um dos aspectos menos 

desenvolvidos e mais difíceis do método de estudo de casos, dependendo bastante do rigor de 

pensamento do próprio investigador, conjuntamente com a apresentação de evidências 

suficientes e de uma cuidadosa consideração de interpretações alternativas. O autor propõe 

que a melhor forma de se preparar para conduzir um estudo de caso é estabelecer, 

primeiramente, uma estratégia analítica, que possa tratar as evidências de uma maneira 

adequada, gerar conclusões analíticas e rejeitar interpretações alternativas, sem as quais a 

análise do caso irá avançar com muita dificuldade. Dois tipos de estratégias gerais são 

apresentados:  

• Baseadas em proposições analíticas: as proposições são muito úteis em 
guiar o estudo de casos, representando respostas às perguntas do tipo 
"porque" e "como" formuladas no início do trabalho. As proposições 
devem ter modelado o plano de coleta de dados e gerado as prioridades das 
estratégias analíticas relevantes, ajudando a organizar todo o estudo de caso 
e definir explicações alternativas a serem examinadas.  
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• Por meio de abordagem descritiva do caso: é desenvolvida uma estrutura 
descritiva para organizar o estudo de caso, servindo como alternativa 
quando proposições teóricas estiverem ausentes. Quando se busca a análise 
de fatores causais, serve para identificar as relações causais a serem 
analisadas, descrevendo as diversas decisões que têm que ocorrer para que 
um determinado resultado aconteça.  

 

Definida a estratégia de análise, o autor propõe algumas técnicas analíticas para serem 

utilizadas pelo investigador como parte da estratégia geral: comparação com padrões 

estabelecidos; construção de explicação; análise de série temporal; e modelos de lógica de 

programa, que representam uma combinação da comparação de padrões com as séries 

temporais.  

Para Alasuutari (1996) o modus operanti das técnicas de análise qualitativa pode ser 

dividido em duas fases: purificação das observações e decifração dos enigmas. Na primeira, 

tematiza-se o objeto por diversos ângulos e opta-se por uma abordagem. A seguir procede-se 

a análise dos dados iniciais, que são acomodados a uma teoria existente ou utilizados para 

construção de uma nova teoria. 

Nesta pesquisa, o modus operanti da técnica de análise na primeira fase é delineada 

pelos constructos achados na teoria de Lindgreen (2001): comunicação, confiança, 

compromisso, cooperação, valores partilhados, conflito, poder, comportamento sem 

oportunismo e interdependência. Na segunda fase, os dados são interpretados de acordo com a 

abordagem dos estudos de Geiger e Turley (2003) que afirmam existir três tipos de 

relacionamento entre compradores e vendedores: relacionamento baseado em negócios, 

relacionamento cultivado e relacionamento sem manchas.   

Inicia-se, então, a fase de decifração dos problemas, por meio da interpretação dos 

dados levantados na pesquisa. Na análise qualitativa, o ato de decifrar significa que, na base 

das pistas e dicas disponíveis, dá-se uma explanação interpretativa do fenômeno estudado.   

Com relação às variedades de composição, Yin (2005) apresenta quatro possibilidades. 

A primeira, ele chama de estudo clássico de um único caso. Este é o modelo que representa 

esta pesquisa. Neste, uma narrativa única é utilizada para descrever e analisar o caso. Já o 

segundo tipo é uma adaptação da versão clássica anterior para os múltiplos casos, 

apresentando as diversas narrativas separadamente e terminando com uma seção que contém 

uma análise comparativa entre os casos e as conclusões obtidas. A técnica seguinte, ao invés 

de conter a narrativa tradicional, apresenta uma série de perguntas e respostas, baseadas nas 

questões e respostas do estudo, podendo ser utilizada tanto para os casos múltiplos ou únicos. 
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O último tipo apresenta uma análise comparativa entre os diversos casos, onde cada seção 

explora uma questão e, em vista disso, a informação sobre cada caso acaba dispersa ao longo 

das diversas seções. O autor ainda sugere que a composição seja definida durante a fase de 

projeto, facilitando a condução do estudo a ser efetuado.  

De acordo com Hartley (2004), enquanto as pesquisas quantitativas se preocupam em 

generalizar dados de uma amostra em relação à população, as pesquisas qualitativas, e os 

estudos de caso, se preocupam com a generalização de proposições teóricas, comparando-as 

com outros casos na literatura existente.   

Para Fidel (1992), o estudo de caso sempre utiliza a comparação controlada para 

atender ao quesito generalização, isto é, um primeiro caso é comparado com outro 

semelhante, este com outro, e assim por diante, até chegar a casos de alguma forma mais 

diferentes entre si. As generalizações descobertas no primeiro caso podem ser checadas nos 

casos subseqüentes.  

A capacidade de generalização é uma qualidade da teoria quando esta é testada e 

confirmada em diversas situações, seja através de estudos de caso, experimentos de 

laboratório ou experimentos estatísticos. Portanto, é um problema de qualquer tipo de 

pesquisa. A capacidade de generalização de uma teoria só pode ser confirmada através da 

execução de testes sucessivos em contextos diferentes, seja por meio de estudos de caso, seja 

por meio de experimentos de laboratório (LEE, 1989).  

De acordo com Yin (2005), o pesquisador deve avaliar a qualidade do projeto através 

de alguns testes lógicos. Os quatro principais testes recomendados para um estudo de caso 

explanatório/ exploratório são: 

a) Validade do constructo – O primeiro passo é selecionar os tipos específicos 

de mudanças que estão sendo estudadas. Segundo passo é demonstrar que as 

medidas selecionadas refletem os tipos de mudanças selecionadas. 

b) Validade interna – O investigador deverá determinar, precisamente, o 

relacionamento entre os eventos estudados. Em estudos de caso, onde 

deduções ocorrem com freqüência, as perguntas necessárias para a perfeita 

relação causal devem ser criteriosamente estudas. 

c) Validade externa – Significa afirmar se os resultados do estudo de caso 

podem ser generalizados para outros estudos de forma analítica e ao invés 

de estatística. 
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d) Confiabilidade – Implica em que se outro pesquisador, mais tarde, seguir os 

mesmos procedimentos descritos, conduzindo o mesmo estudo de caso, 

obterá os mesmos resultados. 

A seguir é apresentado o roteiro das entrevistas realizadas com os compradores. Os 

resultados do estudo de caso e uma análise detalhada serão relatados do próximo capítulo. 

 

3.9 - Roteiro das entrevistas  

As entrevistas efetuadas procuraram seguir as seguintes etapas:  

• Esclarecimento aos respondentes sobre os objetivos do trabalho;  

• Realização de perguntas de aquecimento;  

• Realização de perguntas para a compreensão do processo de 
desenvolvimento do relacionamento;  

• Realização de perguntas para a compreensão dos principais fatores que 
influenciam a relação;  

• Realização de perguntas de complementação, para avaliar melhor alguns 
fatores específicos ou pontos não esclarecidos de maneira adequada.  

 

Convém destacar que a técnica é não estruturada e, portanto, não houve um roteiro 

fixo nas entrevistas realizadas. Em razão disso, tanto as perguntas relacionadas a seguir, como 

as próprias etapas desse roteiro, nem sempre ocorreram na ordem apresentada. Além disso, 

nem todas as perguntas que se seguem foram realizadas, pois, muitas vezes, o entrevistado 

respondia a uma determinada questão ao tratar outro tópico.  

As perguntas tentam identificar os constructos desenvolvidos por Lindgreen (2001): 

comunicação, confiança, compromisso, cooperação, valores partilhados, conflito, poder, 

comportamento sem oportunismo e interdependência. 

As respostas, entretanto, foram enquadradas na seção correspondente.  

3.9.1 – Perguntas para avaliar a comunicação  

• Você percebe clareza nas palavras do vendedor que lhe atende? 

• Você sente segurança no que ele lhe fala? 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
forma de se comunicar é a mesma? 

 

3.9.2 - Perguntas para avaliar grau de confiança  

• O que é confiança para você?  
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• Esta empresa lhe inspira confiança? Por quê?  

• Você sente confiança no vendedor que lhe atende? 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
confiança é a mesma? 

3.9.3 - Perguntas para avaliar compromisso  

• Você pretende continuar sendo cliente de O Globo? Por quê?  

• Você recomenda O Globo para alguém?  

• Você indica o seu vendedor para alguém? 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
percepção de compromisso é o mesmo? 

3.9.4 - Perguntas para avaliar cooperação  

• Como é o seu relacionamento com funcionários de O Globo?  

• Como é o seu relacionamento com o vendedor que lhe atende?  

• Como isto influencia você a continuar anunciando?  

• Você percebe ser atendido de forma especial, diferenciada dos demais 
clientes?   

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
cooperação é a mesma? 

3.9.5 - Perguntas para avaliar os valores partilhados  

• Como é sua relação hoje com O Globo?  

• Que mudança poderia melhorar esta relação?  

• Que mudança poderia enfraquecer esta relação?  

• Que valores positivos você percebe no vendedor que lhe atende? 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? 
Você partilha dos mesmos valores? 

3.9.6 - Perguntas para avaliar o conflito  

• Porque você parou de anunciar?  

• Há alguma relação com a troca de vendedor? 

• Como seu atual vendedor lida com os conflitos existentes durante a 
relação? E o antigo vendedor? 

A - ignora os conflitos, coloca os problemas em suspenso. Evita confrontação 
pelo uso de sigilo, usa as regras burocráticas para evitar o conflito. (estilo 
impeditivo) 
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B - negocia, procura entendimentos e compromissos, encontra soluções que 
satisfaçam ambos. (Estilo negociador) 

C - Cria situação perda/ganho, rivalidade, utiliza jogos de poder, força 
submissão. (Estilo competitivo) 

D - Cede, submete-se e obedece às conformidades. (Estilo acomodador) 

E - Soluciona problemas, confronta diferenças e divide idéias, procura soluções 
integrativas, busca o ganha-ganha, vê problemas e conflitos como desafios. 
(Estilo colaborador) 

3.9.7 - Perguntas para avaliar poder  

• Em sua opinião, que tipo de poder a sua empresa exerce sobre os jornais de 
Bairro de O Globo? 

• Em sua opinião, que tipo de poder os Jornais de Bairro de O Globo tem 
sobre seu negócio? 

• Em sua opinião, que tipo de poder você exerce sobre o vendedor? 

• Em sua opinião, que tipo de poder o vendedor tem sobre seu negócio? 

3.9.8 - Perguntas para avaliar comportamento sem oportunismo 

• Você já percebeu algum tipo de mentira na relação com o atual vendedor? 

• Em algum momento, foi colocado falsas promessas? 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende?  
 

3.9.9 - Perguntas para avaliar interdependência  

• O desconto é importante para você prolongar o seu tempo como cliente? 
Por quê? 

• Se o preço aumentasse, você continuaria anunciando?  

• O que muda se você parar de anunciar? 

• O vendedor que lhe atende faz alguma diferença para você? 
 

Para as entrevistas com vendedores buscou-se entender a percepção de cada um sobre 

os motivos que fizeram alguns clientes não renovarem seus contratos após a mudança de 

atendimento.  

Neste capítulo, foi definido a metodologia da pesquisa, os objetos a serem analisados, 

o questionário, a forma de análise e as possíveis generalizações. No próximo capítulo, o 

detalhamento do estudo de caso mostra a interação entre compradores e vendedores. 
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CAPÍTULO 4 – O CASO ESTUDADO 

4.1 – O mercado de jornais 

O grande Rio de Janeiro é a região com o maior número de leitores de jornais do país, são 

5,5 milhões de leitores, 59% da população do Rio. Isto é surpreendente já que a grande São Paulo 

tem população maior e uma economia mais forte. A conclusão é que o hábito de leitura de jornais 

é maior no Rio de Janeiro. Neste universo, a Infoglobo detém 75% do mercado com 4,1 milhões 

de leitores consumindo três de seus jornais: Extra, o Globo e Expresso da Informação.  

Figura 5 – Ranking nacional de leitores (em mil leitores)  

Fonte: Instituto de pesquisas sociais Marplan – Grande Rio - 3ºTrim/07. 

No Brasil, dentre os dez jornais mais lidos aos domingos, cinco são do Rio de Janeiro: O 

Globo, Extra, O Dia, Jornal do Brasil e Meia hora. E o mercado do Rio está basicamente dividido 

entre O Globo e Jornal do Brasil disputando as classes A e B, Extra e O Dia competindo pelas 

classes B e C, e Meia Hora e Expresso da Informação lutando pelo público C e D.  

Isto faz do Rio de Janeiro um mercado muito competitivo tanto na disputa pelo leitor 

quanto na concorrência pelo anunciante. Desta forma, a equipe de vendas precisa ser muito bem 

preparada. Neste mercado, o vendedor que é chamado de contato publicitário deve ter um 

relacionamento muito eficiente com os anunciantes para não dar espaço para concorrência. O 

grande desafio é na mudança de pessoas conseguir não perder o relacionamento com os 

anunciantes. Em diversos casos, o anunciante está mais atrelado à figura do contato que na figura 

da empresa. 
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Figura 6 – Ranking dos jornais aos domingos 
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Fonte: IVC – Instituto Verificador de Circulação – setembro 2007. 

Segundo a Associação Nacional de Jornais (QUADRO 5), o meio jornal faturou em 2006 

mais de dois bilhões e meio de reais. É o meio de comunicação que representa praticamente 15% 

de todo investimento feito em publicidade em 2006.  

Porém, esta participação já foi muito maior conforme mostra o QUADRO 6. O surgimento 

e o crescimento de novas mídias como a internet e diversos tipos de mídia exterior têm reduzido a 

participação do meio jornal. É um desafio para as empresas manter o faturamento dos jornais em 

meio a esta concorrência de novas mídias. 

 

Quadro 5 – Faturamento do meio jornal com publicidade (em mil R$)  

 

Publicidade no Meio Jornal R$ (000)
Faturamento em 2006 2.696.059
Faturamento em 2005 2.601.648
Faturamento em 2004 2.315.316
Faturamento em 2003 2.006.128
Faturamento em 2002 1.918.818
Faturamento em 2001 1.975.049 

Fonte: ANJ – Associação Nacional dos Jornais 
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Quadro 6 – Participação do meio jornal no mercado publicitário do Brasil (em %)  

jornal revista tv tv por assinatura rádio internet mídia exterior outros
2006 14,7 10,5 59,5 3,5 4 2 3,5 2,5
2005 16,3 8,8 59,6 2,3 4,2 1,7 4,7 2,8
2004 16,6 8,3 59,2 2,2 4,3 1,6 2,7 2,9
2003 18,1 9,4 59,1 1,7 4,5 1,5 5,7 x
2002 19,9 9,7 58,7 1,9 4,5 x 4,8 x
2001 21,3 10,5 57,3 1,5 4,7 x 4,3 x  

Fonte: ANJ – Associação Nacional dos Jornais 

4.2 – A história dos Jornais de Bairro 

O jornal de bairro do O GLOBO é um caso bem sucedido de segmentação de mercado e 

serviços para leitores e anunciantes. Há 25 anos, os jornais de bairro surgiram aproveitando a 

oportunidade de oferecer ao leitor a cobertura da sua região com alto padrão de detalhe e 

qualidade, e abordar o mercado do pequeno anunciante que não tinha acesso a veículos de 

comunicação de credibilidade. Do ponto de vista gerencial, os jornais de bairro tinham um papel 

estratégico de defender O GLOBO do fortalecimento dos pequenos jornais locais (O GLOBO, 

2007). 

“Delfim: bancos vão pagar mais imposto de renda”. Esta foi a manchete da edição do 

GLOBO de 23 de março de 1982. Dividindo o espaço daquela primeira página vinha outra 

chamada: “ A partir de hoje, O GLOBO mais perto dos bairros”.  Nascia o primeiro dos Jornais de 

Bairro: O GLOBO-Tijuca. Uma época em que os moradores da cidade começavam a se organizar 

em associações de bairros. Vinte e cinco anos se passaram, e atualmente, o jornal produz 12 

edições semanais cobrindo não apenas os bairros do Rio mais também os principais municípios do 

Estado. Ao todo são 12 suplementos: Tijuca, Zona Sul, Centro, Ilha do Governador, Baixada 

Fluminense, Zona Norte, Zona Oeste, Região Serrana; e Niterói e Barra, com duas edições 

semanais cada.   

 Quem pôs o primeiro jornal de bairro no papel foi o jornalista Milton Temer. Segundo ele, 

por causa da proximidade com os moradores, as grandes pautas do GLOBO partem dos jornais de 

bairro ou de repórteres que passaram por lá. Segundo ele, o repórter do bairro acaba ficando 

íntimo das pessoas da comunidade. 

 Fátima Bernardes, reconhecida jornalista e apresentadora do Jornal Nacional da TV 

GLOBO, iniciou sua carreira como repórter dos Jornais de Bairro, onde trabalhou até 1987, 

quando assim entrou para TV Globo. Segundo a própria Fátima, os Jornais de Bairros foram uma 

grande escola onde ela aprendeu a apurar, produzir, e organizar textos jornalísticos.  
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   Não há espaço que traduza melhor o principal propósito dos Jornais de Bairro – a 

prestação de serviço – do que suas sessões. Nelas, o leitor interage com o jornal e com o poder 

público, na maioria das vezes, para cobrar soluções para os problemas de seu bairro ou da sua 

região.  A seção “Estamos de plantão” é um exemplo. Nela, o leitor faz sua queixa (como ruas 

escuras, vazamentos, buracos, árvores mal podadas, etc) e o jornal cobra uma posição do órgão 

responsável até que o poder público solucione.  

 Os Jornais de Bairro sempre estiveram ao lado dos movimentos em defesa da cidadania 

realizando campanhas de arrecadação em prol de diversas instituições filantrópicas, aproveitando-

se de toda a sua penetração regional. As campanhas acontecem em parceria com os 33 shoppings 

do Estado, que funcionam como postos de arrecadação. A ONG Viva Rio indica as instituições 

filantrópicas atendidas.  O compromisso dos Jornais de Bairro é renovado anualmente e a cada 

edição as campanhas batem recordes de arrecadação. “Inverno sem frio” já recebeu mais de 55 

mil agasalhos e cobertores desde 2002. Em 2003, surgiu a campanha “Parceiros da Leitura” e 

“Feliz Terceira Idade”. Só a primeira iniciativa levou quase 300 mil livros para salas de aula e 

bibliotecas. A segunda, 34 mil roupas e artigos de higiene para idosos. No fim do ano de 2006, a 

campanha “Natal criança feliz” arrecadou 28 mil brinquedos que fizeram a alegria de crianças 

carentes.  

 A história dos Jornais de Bairro se confunde com a do campeonato Intercolegial que em 

2007 completa 25 anos.. A competição foi criada a pedido do primeiro editor dos suplementos, 

Milton Temer, para levar o novo caderno para as ruas e conquistar mais leitores. Atualmente, o 

Intercolegial é a maior competição estudantil do Brasil. Ao longo destes anos, mais de 200 mil 

jovens participaram dos jogos, que revelaram diversos atletas profissionais, como o nadador Luiz 

Lima e a jogadora de vôlei Virna. Pelo quinto ano consecutivo, a competição é patrocinada pelo 

McDonald’s e ao todo são 12 categorias de esportes: vôlei de praia, futebol soçaite, vôlei de 

quadra, basquete, handebol, futsal, natação, atletismo, judô, tênis de mesa, xadrez e pólo aquático. 

São nove meses de cobertura jornalística nos jornais de bairro, o que acaba estimulando alunos, 

técnicos, pais e professores a lerem o jornal. 

Uma das marcas registradas dos Jornais de Bairro são os cadernos temáticos. Eles são 

importantes serviços para o leitor, que conhece mais um pouco sobre os assuntos específicos de 

sua região. O embrião deles foi o Especial Água na Boca – na época ainda chamado de Delícias 

do Bairro, sobre gastronomia – lançado em 1994. Nesta edição especial, o sub-editor de cada 

suplemento escolhe moradores ilustres para eleger seu restaurante preferido e o melhor bar, entre 

outras categorias. A escolha do júri do Especial Água na Boca obedece a alguns critérios: a pessoa 

tem que morar na região em questão e deve circular pela noite, já que para descobrir o melhor da 

gastronomia local é fundamental conhecer o bairro. Os vencedores de cada categoria recebem 
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uma reportagem. E todos os citados, mesmo aqueles que receberam um único voto, são listados no 

final de cada edição, num grande serviço para o leitor possa conferir a qualidade de todos. O 

melhor restaurante em cada categoria recebe ainda uma placa comemorativa ao prêmio.  A partir 

de 1999, vieram outros cadernos temáticos – de moda, saúde, decoração, educação, estética, 

verão, inverno, bichos, festas, vida saudável e economia. 

 Segundo Mario Toledo, atual editor dos Jornais de Bairro, os cadernos temáticos são uma 

forma de explorar assuntos fortes em cada uma das regiões, com suas diferenças e semelhanças. 

Segundo ele, as edições especiais são uma maneira de testar a recepção do leitor a temas 

específicos. Muitas vezes, os temas são direcionados ao potencial de cada bairro, caso dos 

especiais de decoração e moda, que têm mais força na Barra e na Zona Sul. Já o especial de verão 

e o de inverno, circula em apenas algumas regiões.  Na área comercial, estes cadernos temáticos 

são uma maneira de atrair anunciantes específicos. Já que cada região costuma ser mais forte em 

determinados segmentos. 

A visão de um potencial econômico do interior no Rio de Janeiro foi o pontapé inicial para 

a criação de mais cadernos de regionais, que surgiram em 1997. Desta forma, nasceram as edições 

que circulam nas regiões dos lagos (GLOBO-praias) e Serrana (GLOBO-Serra), no Vale do 

Paraíba (GLOBO-Vale do Paraíba), no Norte Fluminense (GLOBO-Norte Fluminense), e até fora 

do Estado, em Juiz de Fora (GLOBO-Juiz de Fora). A oferta de um produto geograficamente 

segmentado enriquece o leitor de informações interessantes sobre o desenvolvimento econômico, 

social, e também as novidades em lazer, cultura, turismo e gastronomia de cada área do Estado e 

até fora dele. No lado comercial, estes cadernos funcionam como uma espécie de prospecção de 

outros locais da cidade. É um modo de conhecer novas regiões e planejar futuras ações com mais 

freqüência.  O GLOBO-Serra é um ótimo exemplo disto. Ele nasceu em 1997, como edição anual, 

e com tempo e a aceitação do público, tornou-se um dos cadernos semanais da editoria. O 

primeiro exemplar ainda como caderno regional, saiu em janeiro de 1997. Menos de seis anos 

depois, em agosto de 2002, o suplemento passou a ser mensal. Em janeiro do ano seguinte, o 

caderno se tornava mais um dos fixos da editoria, circulando todos os domingo; até que, um ano e 

meio depois passou a circular também aos sábados. 

Em 1982, quando o primeiro caderno – O GLOBO- Tijuca – nasceu, ninguém poderia 

imaginar que, 25 anos depois a editoria cresceria tanto. Atualmente, são 12 cadernos semanais, 

feitos por 37 jornalistas – entre repórteres, editores e redatores – além de quatro colunistas sociais, 

cinco produtores de moda, quatro fotógrafos exclusivos e oito motoristas. Na área comercial, 

todos os cadernos possuem uma equipe própria de contatos publicitários, que são responsáveis 

pela venda dos anúncios em cada uma das regiões: somando-se todos, são mais de cem 

profissionais. 
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Em 2007, a equipe é a segunda maior de todo o jornal O GLOBO e funciona como um 

celeiro de talentos. Mais de um terço dos 333 jornalistas de O GLOBO está ou passou pelos 

Jornais de Bairro. Também saíram dos Jornais de Bairro profissionais para outros produtos da 

empresa como o EXTRA, o EXPRESSO DA INFORMAÇÃO e GLOBO ONLINE. E não é só na 

redação que os Jornais de Bairro são conhecidos como celeiro de talentos. Na área comercial, 

todos os gerentes e coordenadores passaram pelo setor.  

Graças a esta estrutura, os 12 suplementos semanais ganham o perfil adequado. Há regiões 

com dois cadernos semanais, como a Barra e Niterói, que têm um produto na linha cultural e outro 

com notícias regionais. O formato também procura se adequar às necessidades de cada região. Os 

leitores da Barra, Zona Sul e região Serrana recebem o suplemento em formato revista. Niterói e 

Zona Norte são em formato padrão. Enquanto Ilha, Zona Oeste, Baixada, Tijuca, e Centro são no 

tradicional formato tablóide. E a data de publicação é diversificada ao longo da semana (O 

GLOBO, 2007). 

4.3 – A unidade de análise: os anunciantes dos Jornais de Bairro  

A maior parte dos anunciantes dos jornais de bairro é composta de profissionais 

liberais e pequenas empresas: escolas, cursos, clínicas, médicos, dentistas, restaurantes, lojas 

de decoração, papelarias, casas de festa e prestadores de serviço. 

Através de uma análise entre 2002 e 2006 apresentada na FIGURA 7, pode-se afirmar que 

a carteira de anunciantes dos Jornais de Bairro é dividida em três grupos: clientes esporádicos, 

medianos e diamantes. Os clientes esporádicos são os que anunciam somente em determinadas 

épocas do ano, a exemplo das escolas que anunciam as matrículas no final do ano letivo. Os 

medianos têm a maior concentração pelo perfil de pequenos anunciantes a qual os Jornais de 

Bairro de destinam. O perfil diamante, em sua maioria é o pequeno anunciante que cresceu 

tornando-se uma empresa de médio porte, mas que continua anunciando nos bairros.  
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Figura 7 - Composição da carteira dos Jornais de Bairro  

  

Fonte: Sistema SAP R3 Infoglobo. 

 

Conforme apresentado no QUADRO 7, o grupo de anunciantes esporádicos representa 

apenas 6% do faturamento total, fazem em média apenas dois anúncios por mês, e costumam 

anunciar somente durante um mês do ano. O grupo mediano tem uma média de quatro anúncios 

por mês, além da maior concentração de anunciantes (60 %) e a maior receita (71 %). O grupo de 

clientes diamantes representa apenas 1% do total de anunciantes, mas têm a maior média de 

receita mensal, pois publicam geralmente sete anúncios por mês. Neste grupo, estão os 

anunciantes mais fiéis ao produto. Nesta análise de quatro anos, eles estão anunciando em 32 dos 

48 meses possíveis. 

 

Quadro 7 – Perfil dos grupos de clientes 

 

Fonte: Sistema SAP R3 Infoglobo. 
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Entre 2001 e 2006, os Jornais de Bairro perderam quase 35% de sua base de clientes. Em 

2001 eram 12.290 anunciantes e em 2006 este número caiu para 8.035 clientes como mostra a 

FIGURA 8. 

Isto é muito crítico porque a essência do produto Jornais de Bairro está no pequeno 

anunciante. Um anúncio em jornal funciona como uma vitrine em um shopping center, devido à 

exposição das ofertas da empresas. Assim como todo shopping, há concorrência pelo melhor 

ponto e melhor preço, além de uma boa marca atrair outra boa marca. Portanto, conclui-se que um 

boa quantidade de anunciantes é fundamental para vitrine do jornal, pois ajuda a atrair mais 

anunciantes. 

Existe uma dificuldade natural em manter clientes devido ao aumento da oferta de mídias 

alternativas como jornais locais, outdoor, busdoor, taxidoor e demais mídias exteriores de baixo 

custo e relativa eficiência.  

O vendedor tem um papel fundamental no processo de convencer o cliente a manter seus 

anúncios nos Jornais de Bairro em meio esta grande concorrência de mídias. Ele consegue manter 

estes anunciantes através da persuasão e do relacionamento interpessoal. 

 

Figura 8 - Evolução da carteira dos Jornais de Bairro  

 

Fonte: Sistema SAP R3 Infoglobo. 

 

Enquanto o faturamento cresce além dos 25 milhões anuais, o número de anúncios cai de 

120 mil para aproximadamente 80 mil por ano. Conforme mostra a FIGURA 9, apesar de perder 

volume de anúncios, a empresa continua faturando mais a cada ano. 
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Isto é possível porque o vendedor tem papel fundamental neste processo. É ele que 

trabalha o mercado no sentido de valorizar o produto conseguindo suplantar a queda no número 

de anúncios com o aumento de preço médio. Portanto, cai a quantidade de anúncios, mas sobe o 

preço praticado. 

Os números mostram a importância da equipe de vendas na alavancagem de resultado, na 

criação de valor para o negócio e para manutenção de anunciantes. 

Neste tipo de mercado, o vendedor tem um importante papel, ele auxilia no crescimento 

do anunciante orientando sobre o melhor plano de investimento de mídia, orienta em questões 

básicas de marketing, opina na identidade visual, no tema da campanha, entre outros. 

O vendedor acaba se tornando um dos canais mais eficientes de marketing para mercados 

business to business porque ele funciona como um propagandista dos produtos, serviços e política 

comercial da empresa. 

 

Figura 9 – Evolução da receita e número de anúncios. 

 

Fonte: Sistema SAP R3 Infoglobo. 

  

As diversas variáveis observadas indicam a responsabilidade da função de vendas. A área 

comercial é a área onde há a maior pressão por parte dos acionistas da empresa. É onde o dinheiro 

entra na empresa. É através de vendas que as empresas sobrevivem, portanto os profissionais desta 

área sofrem a maior pressão por resultados. A grande maioria das empresas apresenta uma grande 

troca de profissionais na área comercial por diversos motivos: não atingimento das metas traçadas, 

falta de empenho, pressão dos clientes, pressão da empresa, dentre outros. 
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“Por vezes, presenciamos discussões entre esses profissionais, devido ao regime que 

lhes é imposto na empresa, em alguns casos bem mais rigorosos que os práticos que 

se notabilizaram com a abordagem clássica....” (ARAÚJO, 2004, pág. 46).  

4.4 - Contexto do caso  

Uma das perguntas que esta pesquisa busca responder é porque alguns clientes param de 

renovar seus contratos quando há trocas de pessoas na área comercial. Analisando as últimas dez 

movimentações ocorridas na área comercial dos Jornais de Bairro é possível observar que no 

primeiro ano há uma queda de quase 15% no faturamento das carteiras de clientes (QUADRO 8). 

Nestas dez trocas, sete perdem faturamento no ano seguinte, isto significa que apenas três 

vendedores conseguiram aumentar a base que lhe foi confiada no ano seguinte a sua promoção. É 

necessário descobrir os motivos para este fenômeno para que movimentações de pessoas possam 

ser realizadas com menor prejuízo para organização. 

 

Quadro 8 – Faturamento das carteiras de clientes após mudança de vendedor. 

 

VALOR DA CARTEIRA DE CLIENTES ANO 1 ANO 2 ANO 3
1  FLÁVIA BARROS 338.367

GUSTAVO 396.845 401.763
2  PAIVA 251.806

 RIGONI 224.555 194.897
3 EMANUEL 804.992

 BAETA 684.357 644.829
4  THATIANA 322.099

 LEAL 437.225 517.072
5 CARDOSO 365.814

 DÉBORA 274.241 527.369
6  LEAL 274.080

TEIXEIRA 167.526 271.512
7  BAETA 458.222

CARMEM 341.766 276.934
8 SOLANGE 367.631

RODRIGO RINCON 105.091 81.921
9 DARLENE 579.067

ALEXANDRE RODRIGUES 447.689 497.558
10 JOSÉ CARLOS 272.323

EDUARDO 354.833 339.935
TOTAL EM R$ 4.034.401 3.434.128 3.753.790

% EM RELAÇÃO AO ANO 1 -14,88 -6,96
RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO ANO 1 -600.273 -280.611  

Fonte: Sistema SAP R3 Infoglobo. 
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4.4.1 – Análise da troca de um vendedor  

O caso trata de uma promoção do vendedor X para o cargo de coordenador de equipes 

de vendas, deixando assim sua carteira de clientes na responsabilidade do vendedor Y. Uma 

carteira de clientes considerada como a melhor da empresa por conter os clientes mais fiéis ao 

produto.  

Um comparativo quantitativo (figura 10) no período de um ano mostra o faturamento e 

a quantidade de clientes administrados pelo vendedor X entre maio de 2005 a abril de 2006 

comparando ao realizado pelo o vendedor Y no ano seguinte no período de maio de 2006 a 

abril de 2007.  

 

Figura 10 – Gráfico comparativo de desempenho. 

 

 
Fonte: Sistema SAP R3 Infoglobo. 

 

Após a mudança de atendimento, observa-se uma queda no número de clientes e 

consequentemente um resultado menor no faturamento.  

A seguir, as entrevistas com os clientes podem detalhar os motivos para esta mudança 

de comportamento nesta carteira de clientes. As informações coletadas são importantes para 

criar ações para evitar esta habitual queda no faturamento e prover treinamento adequado para 

as pessoas promovidas. 
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4.5 – Depoimento da Casa de Festas ABC  

A Casa de Festas ABC foi a primeira casa de festas infantis do Rio de Janeiro, era uma 

anunciante freqüente em dois produtos ( O Globo Tijuca e O Globo Zona Norte), além de 

participar de todos os especiais de festas (projetos especiais de guia de serviços) que após a 

mudança de atendimento reduziu muito seus investimentos.  

A empresa, pelo volume de festas que realiza, deveria anunciar semanalmente como era 

até então. Afinal, são duas casas de festas, e o serviço de festa em domicílio gerando muita 

demanda. Divulgação correta é um dos diferenciais deste tipo de negócio. E a falta de 

relacionamento interpessoal pode prejudicar o vendedor. É importante saber a hora certa de falar 

de vendas e o momento ideal para apenas conversar sobre assuntos diversos. 

A entrevista com a proprietária da casa de festas, Sra. Regina, mostrou a insatisfação 

com relação ao atendimento prestado. Segundo ela, a redução da sua presença nos Jornais de 

Bairro foi por causa da falta de verba. Aprofundando a conversa para conseguir os reais 

motivos que fizeram a mais antiga anunciante do segmento casa de festas parar de anunciar 

com a mesma freqüência, foi pronunciado a seguinte frase: 

 

“O vendedor X foi embora e ficou este cara chato em seu lugar. Ele é muito 

inconveniente, insistente, não sabe ouvir não. Eu olho para ele e vejo que esse cara 

só quer o meu dinheiro” – Regina, sócia da Casa de festas ABC. 

A – Pergunta para avaliar a comunicação - 

• Você percebe clareza nas palavras do vendedor que lhe atende? 

R: Sim. O vendedor Y é bastante claro em suas colocações. 

• Você sente segurança no que ele lhe fala? 
R: Para falar a verdade, fico sempre um pouco desconfiada se no fundo ele 
quer arrumar mais algum dinheiro em cima de mim. Não sinto sinceridade, 
vejo interesse por trás de suas palavras. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
forma de se comunicar é a mesma? 

R: O antigo vendedor era mais sincero, demonstrava real interesse por meus 
problemas. Era um grande amigo. 

B - Perguntas para avaliar grau de confiança - 

• O que é confiança para você? 

R: Confiança é a ter certeza de não ser passado para trás. 

• Esta empresa lhe inspira confiança? Por quê?  
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R: Sim, O Globo sempre foi correto comigo. De vez em quando, tem algumas 
matérias que não gosto, mas vai lá, posso fazer nada.  

• Você sente confiança no vendedor que lhe atende? 
R: Sim, nunca tive motivos para desconfiar dele. Ele é um bom profissional. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
confiança é a mesma? 

R: Sim a confiança é a mesma. A diferença é que eu tinha mais amizade com 
antigo vendedor. Ele tinha mais carisma. 

C - Perguntas para avaliar compromisso - 

• Você pretende continuar sendo cliente de O Globo? Por quê ?  
R: Eu pretendo continuar anunciando, mas só em datas especiais porque assim 
eu tenho mais retorno. Estou sem verba para anunciar como fazia ano 
passado. Preciso trocar alguns brinquedos, fazer algumas pequenas reformas 
na casa. Estou até pensando em fechar a casa da Tijuca.   

• Você recomenda O Globo para alguém?  
R: Com certeza. 

• Você indica o seu vendedor para alguém? 
R: Indico, mas aviso logo que o cara é insistente e chato. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
percepção de compromisso é o mesmo? 

R: Eu anuncio porque tenho resultado, mas é claro que certos anúncios eu não 
compraria se não fosse pelo vendedor x. 

D - Perguntas para avaliar cooperação - 

• Como é o seu relacionamento com funcionários de O Globo?  
R: O pessoal do criativo é um pouco preguiçoso. Fora isto, nunca tive 
problemas.  

• Como é o seu relacionamento com o vendedor que lhe atende? 

R: Normal, ele é atencioso, sempre está aqui quando preciso.  

• Como isto influencia você a continuar anunciando?  
R: Um bom relacionamento ajuda bastante. Se o vendedor Y fosse uma 
pessoa mal educada eu pediria para trocar. 

• Você percebe ser atendido de forma especial, diferenciada dos demais 
clientes?   

R: Não. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
cooperação é a mesma? 

R: A diferença é que antigo vendedor, me ajudou bastante, por exemplo: 
quando meu sócio/marido faleceu, ele foi muito amigo, esteve sempre presente. 
A fachada desta casa foi o sogro dele quem fez.  
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E - Perguntas para avaliar os valores partilhados - 

• Como é sua relação hoje com O Globo?  
R: Muito boa. Quando anuncio tenho retorno, e pago minhas faturas em dia. 

• Que mudança poderia melhorar esta relação?  
R: Se o vendedor X estive me atendendo seria muito melhor. 

• Que mudança poderia enfraquecer esta relação?  
R: Perder o atendimento de qualidade, não ter retorno nos anúncios. 

• Que valores positivos você percebe no vendedor que lhe atende? 
R: Ele é um cara honesto, trabalhador, que batalha para vencer na vida. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? 
Você partilha dos mesmos valores? 

R: Ambos têm bons valores, mas tem algumas características que identifico 
somente no antigo vendedor: carisma, amizade, criatividade, humildade. 

F - Perguntas para avaliar o conflito -  

• Porque você parou de anunciar?  
R: Porque entendi que não era necessário estar no jornal toda semana, 
bastava estar nos especiais de festa. 

• Há alguma relação com a troca de vendedor? 

R: Não, mas talvez se o antigo vendedor ainda estivesse me atendendo eu 
poderia manter os anúncios como eram. 

• Como seu atual vendedor lida com os conflitos existentes durante a 
relação? E o antigo vendedor? 

A - ignora os conflitos, coloca os problemas em suspenso. Evita confrontação 
pelo uso de sigilo, usa as regras burocráticas para evitar o conflito. (estilo 
impeditivo) 

B - negocia, procura entendimentos e compromissos, encontra soluções que 
satisfaçam ambos. (Estilo negociador) 

C - Cria situação perda/ganho, rivalidade, utiliza jogos de poder, força 
submissão. (Estilo competitivo) 
D - Cede, submete-se e obedece às conformidades. (Estilo acomodador) 

E - Soluciona problemas, confronta diferenças e divide idéias, procura 
soluções integrativas, busca o ganha-ganha, vê problemas e conflitos como 
desafios. (Estilo colaborador) 
R: Atual vendedor letra C. Antigo vendedor letra E. 

G - Perguntas para avaliar poder - 

• Em sua opinião, que tipo de poder a sua empresa exerce sobre os Jornais de 
Bairro? 
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R: Tenho certeza que sou um dos principais nomes na área de casa de festas 
infantis no Rio de Janeiro. Sei que o Globo precisa de mim para atrair outros 
anunciantes. 

• Em sua opinião, que tipo de poder os Jornais de Bairro tem sobre seu 
negócio? 

R: O produto Jornais de bairro é uma ótima ferramenta de comunicação 
segmentada. Sei que o Globo fala com um público qualificado e que tem poder 
aquisitivo para realizar grandes eventos.   

• Em sua opinião, que tipo de poder você exerce sobre o vendedor? 
R: Sem meu anúncio, ele não recebe dinheiro. Sei que represento um bom 
faturamento para o contato publicitário. 

• Em sua opinião, que tipo de poder o vendedor tem sobre seu negócio? 
R: Acho que nenhum. Analisando melhor, somente o de colocar meus anúncios 
em posições ruins no jornal ou cobrar valores mais altos que o combinado. 
Mas, não acredito que faça isto porque ele tem interesse no meu sucesso para 
que continue anunciando. 

H - Perguntas para avaliar comportamento sem oportunismo -  

• Você já percebeu algum tipo de mentira na relação com o atual vendedor? 
R: Sim. Já me prometeu posição especial no caderno e não cumpriu. Certa vez, 
disse que eu tinha o maior anúncio na edição e não era verdade. 

• Em algum momento, foi colocado falsas promessas? 
R: Sim. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende?  
R: O antigo era mais sincero. 

 

I - Perguntas para avaliar interdependência – 

• O desconto é importante para você prolongar o seu tempo como cliente? 
Por quê? 

R: É importante, mas não é o principal. 

• Se o preço aumentasse, você continuaria anunciando? 

R: Sim, se continuar sendo um bom veículo de comunicação, e eu continuar 
obtendo bons resultados e sendo bem atendida.  

• O que muda se você parar de anunciar? 
R: Eu reduzi bastante a freqüência de anúncios e até agora não senti nenhuma 
grande mudança no meu faturamento. 

• O vendedor que lhe atende faz alguma diferença para você? 
R: Sim faz toda diferença ele pode me ajudar ou não conseguindo benefícios 
para mim. 
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A casa de festas Comemorando deveria anunciar semanalmente como era até então. 

Afinal, são duas casas de festas, mais o serviço de festa em domicílio que cresce a cada dia. 

Divulgação correta é um dos diferencias deste tipo de negócio. E a falta de relacionamento 

interpessoal pode prejudicar o vendedor. É importante saber a hora certa de falar de vendas, o 

momento ideal apenas conversar sobre assuntos diversos. 

Esta entrevista mostra que relacionamento interpessoal é fundamental para manutenção 

destes contratos e como os contructos comunicação, confiança, compromisso, cooperação, 

valores partilhados, conflito, poder, comportamento sem oportunismo e interdependência 

afetam a interação entre compradores e vendedores. (LINDGREEN, 2001) 

Importante destacar como a característica do cliente não se adaptou a característica do 

novo vendedor mudando o resultado da interação. Neste caso, o cliente reduziu seus 

investimentos com a mudança de vendedor o que vai de encontro ao modelo teórico de Wren 

e Simpson (1996). 

Através do questionário, é possível observar que o antigo vendedor trabalhava o 

cliente de forma diferente do atual vendedor. O foco não estava no resultado da venda, mas na 

manutenção do relacionamento.  

 

“A diferença é que antigo vendedor, me ajudou bastante, por exemplo: quando meu 

sócio/marido faleceu, ele foi muito amigo, esteve sempre presente. A fachada desta 

casa foi o sogro dele quem fez”. Regina, sócia da Casa de Festas ABC. 

 

O antigo vendedor tinha um grande interesse no desenvolvimento da Casa de Festas 

ABC para que ela continuasse sendo seu parceiro de negócios e tinha uma grande amizade 

com a sócia da empresa. De acordo com Geiger e Turley (2003), este modelo de trabalho é 

chamado de “relacionamento sem manchas”. 

Algumas características do vendedor são valorizadas por este cliente: ter sinceridade, 

carisma, amizade, criatividade, humildade e ser colaborador. 

4.6 – Depoimento da Clínica de Estética Fátima  

A Clínica de Estética Fátima é um anunciante com dois anos de parceria com os Jornais de 

Bairro que trocou o atendimento do vendedor Y pelo atendimento de uma agência de publicidade.  

 

“O meu anúncio estava feio. Minha foto estava horrível. Não estava obtendo 

resultado.” Sra Fátima, sócia da Clínica. 
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Segundo Sra. Fátima, as fotos remetiam a uma imagem de clínica popular, o que não a 

agradava. Agência de publicidade conseguiu encantá-la realizando uma sessão de fotos, com 

maquiador e produção do ambiente, e montando um anúncio mais bonito. A sócia da clínica optou 

por pagar mais caro para a agência de publicidade com o objetivo de ter um anúncio mais 

alinhado com sua imagem.  

 

“Se eu tivesse que resumir porque eu troquei o vendedor Y é porque todo 

profissional além do lado financeiro deve se preocupar com o cliente”  Fátima 

Pazos – sócia da Clínica. 

 

Esta entrevista mostra como o fator amizade contribuiu para esta decisão. A dona da 

agência de publicidade é cliente da clínica e amiga da Sra. Fátima, o que reforça o quanto 

relacionamento interpessoal é fundamental para o fechamento de negócios e manutenção de 

clientes. 

A – Perguntas para avaliar a comunicação – 

• Você percebe clareza nas palavras do vendedor que lhe atende? 
R: Sim.  

• Você sente segurança no que ele lhe fala? 
R: Para falar a verdade, não sinto sinceridade. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
forma de se comunicar é a mesma? 

R: O antigo vendedor era mais esperto, não esperava eu reclamar para depois 
agir. Quando ele observava algum erro, ele mesmo fazia a mudança e depois 
me comunicava. Nestes casos, eu sempre recebia uma bonificação pelos erros 
ocorridos. 

B - Perguntas para avaliar grau de confiança - 

• O que é confiança para você? 
R: Confiança é a base de uma relação. 

• Esta empresa lhe inspira confiança? Por quê?  
R: Sim. Porque o nome Globo transmite muita credibilidade.  

• Você sente confiança no vendedor que lhe atende? 

R: Não. Ele cometeu falhas comigo. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
confiança é a mesma? 

R: A diferença é o antigo vendedor era muito bom, e o atual nem tanto. 
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C - Perguntas para avaliar compromisso - 

• Você pretende continuar sendo cliente de O Globo? Por quê?  
R: Sim, porque eu tenho retorno em ligações e em fechamento de tratamentos 
estéticos. 

• Você recomenda O Globo para alguém?  
R: Sim. 

• Você indica o seu vendedor para alguém? 
R: Não. Eu indicaria para a agência de publicidade.  

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
percepção de compromisso é o mesmo? 

R: Sim, o antigo vendedor era muito bom. Ele era tão atencioso quanto a 
agência de publicidade que estou trabalhando agora. 

D - Perguntas para avaliar cooperação - 

• Como é o seu relacionamento com funcionários de O Globo?  
R: É razoável. Uma vez atrasei uma fatura por causa de um feriado 
prolongado, liguei para o departamento de cobrança e fui muito mal tratada 
ao telefone. 

• Como é o seu relacionamento com o vendedor que lhe atende? 
R: É apenas um relacionamento comercial.  

• Como isto influencia você a continuar anunciando?  

R: Em nada. 

• Você percebe ser atendido de forma especial, diferenciada dos demais 
clientes?   

R: Não. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
cooperação é a mesma? 

R: Existe muita diferença. Eu nunca precisei ficar perdendo meu tempo com 
este anúncio. O antigo vendedor estava sempre mudando as artes, criando 
novas idéias, eu não precisava cobrar nada. Até quando atrasei alguma fatura 
ele me ligou e resolveu tudo. Muitas vezes ele me lembrava do pagamento. O 
meu tempo é muito valioso, eu não posso ficar resolvendo este tipo de coisa. 
Tenho que atender minhas pacientes.  

E - Perguntas para avaliar os valores partilhados - 

• Como é sua relação hoje com O Globo?  
R: Ótima. Anuncio e tenho retorno. 

• Que mudança poderia melhorar esta relação?  
R: O Globo poderia me dar mais desconto. 

• Que mudança poderia enfraquecer esta relação?  
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R: Não ter retorno nos anúncios. 

• Que valores positivos você percebe no vendedor que lhe atende? 
R: Ele é esforçado, mas limitado. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? 
Você partilha dos mesmos valores? 

R: Existe uma total diferença, o antigo vendedor era uma pessoa educada, 
elegante no tratar com os outros. O rapaz que o substituiu é meio grosseiro, 
insistente, quer ser atendido sem marcar horário, costuma falar asneiras para 
minhas assistentes, e mostrou-se pouco preocupado com a aparência do meu 
anúncio. 

F - Perguntas para avaliar o conflito -  

• Porque você parou de anunciar?  
R: Eu parei de anunciar com o vendedor Y por não gostar do atendimento 
dele. 

• Há alguma relação com a troca de vendedor? 
R: Sim. 

• Como seu atual vendedor lida com os conflitos existentes durante a 
relação? E o antigo vendedor? 

A - ignora os conflitos, coloca os problemas em suspenso. Evita 
confrontação pelo uso de sigilo, usa as regras burocráticas para evitar o 
conflito. (estilo impeditivo) 
B - negocia, procura entendimentos e compromissos, encontra soluções que 
satisfaçam ambos. (Estilo negociador) 

C - Cria situação perda/ganho, rivalidade, utiliza jogos de poder, força 
submissão. (Estilo competitivo) 

D - Cede, submete-se e obedece às conformidades. (Estilo acomodador) 

E - Soluciona problemas, confronta diferenças e divide idéias, procura 
soluções integrativas, busca o ganha-ganha, vê problemas e conflitos como 
desafios. (Estilo colaborador) 
R: O vendedor Y é a letra A. O vendedor X é letra E. 

G - Perguntas para avaliar poder - 

• Em sua opinião, que tipo de poder a sua empresa exerce sobre os Jornais de 
Bairro? 

R: Eu pago meus anúncios e eles cumprem a parte deles que é me dar retorno. 
Se deixar de anunciar é menos um cliente para O Globo. Eu não sei se faria 
muita diferença para eles. 

• Em sua opinião, que tipo de poder os Jornais de Bairro tem sobre seu 
negócio? 

R: Os Jornais de Bairro atendem um público feminino qualificado que pode 
pagar pelos meus serviços.   
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• Em sua opinião, que tipo de poder você exerce sobre o vendedor? 
R: Ele não recebe comissões de não tiver clientes. 

• Em sua opinião, que tipo de poder o vendedor tem sobre seu negócio? 
R: Nenhum. 

H - Perguntas para avaliar comportamento sem oportunismo -  

• Você já percebeu algum tipo de mentira na relação com o atual vendedor? 
R: Não. 

• Em algum momento, foi colocado falsas promessas? 

R: Sim. Ele disse que ia resolver o problema da qualidade da minha foto e não 
resolveu. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende?  
R: O antigo vendedor era muito atencioso. 

 

I - Perguntas para avaliar interdependência – 

• O desconto é importante para você prolongar o seu tempo como cliente? 
Por quê? 

R: É importante, porque se aumentar meu preço eu vou anunciar na internet, 
faço anúncio na Vejinha ou outro tipo de mídia. 

• Se o preço aumentasse, você continuaria anunciando? 
R: Não. 

• O que muda se você parar de anunciar? 
R: Acho que nada. Posso substituir esta mídia por outra. 

• O vendedor que lhe atende faz alguma diferença para você? 
R: Claro, ele pode ajudar na qualidade do meu anúncio. 

 

Neste caso, o cliente não gostou da mudança de vendedor e contratou uma agência de 

publicidade. Assim como na primeira entrevista, a característica do cliente não se adaptou a 

característica do novo vendedor mudando o resultado da interação (WREN E SIMPSON, 

1996).  

É possível observar que o antigo vendedor tinha um estilo de atendimento diferenciado 

que criou um relacionamento sem manchas com o anunciante (GEIGER E TURLEY, 2003). 

 

“Existe uma total diferença, o antigo vendedor era uma pessoa educada, elegante 

no tratar com os outros. O rapaz que o substituiu é meio grosseiro, insistente, quer 

ser atendido sem marcar horário, costuma falar asneiras para minhas assistentes, e 

mostrou-se pouco preocupado com a aparência do meu anúncio. Eu nunca precisei 

ficar perdendo meu tempo com este anúncio. O antigo vendedor estava sempre 
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mudando as artes, criando novas idéias, eu não precisava cobrar nada. Até quando 

atrasei alguma fatura, ele me ligou e resolveu tudo. Muitas vezes, ele me lembrava 

do pagamento. O meu tempo é muito valioso, eu não posso ficar resolvendo este tipo 

de coisa. Tenho que atender minhas pacientes.” – Sra. Fátima. 

 

Esta declaração indica uma falha no atendimento como fator decisivo para o cliente 

deixar de comprar com o vendedor. Segundo Kotler (1999, p.19) o atendimento pode ser 

desdobrado em diversos atributos: cordialidade, velocidade, conhecimento, solução de 

problemas, etc. E cada pessoa pode atribuir diferentes pesos a estes atributos de acordo com 

os diferentes momentos e contextos.   

Embora tenha acontecido falhas no atendimento, a cliente tinha interesse em continuar 

anunciando, tanto que fez a substituição por uma agência de publicidade. Faltou um melhor 

entendimento do real interesse que era voltar a ter resultado com a publicidade. Segundo 

Fisher et al. (1994), “a conciliação de interesses, em vez de posições, funciona por dois 

motivos. Primeiro, porque, para cada interesse, geralmente existem diversas posições 

possíveis e capazes de satisfazê-lo. (...) E também porque, por trás das posições opostas, há 

muito mais interesses em comum do que conflitantes.” Portanto, com um pouco mais de 

negociação o vendedor Y não teria perdido este cliente para a agência de publicidade. 

E mais, cabe ao vendedor decodificar as atitudes e expectativas dos clientes para 

oferecer os produtos adequados às suas necessidades e desejos. Além disso, o vendedor 

precisa estar atento às distorções das percepções dos clientes quanto aos produtos, serviços 

pós-venda, condições de fornecimento e satisfação à sua empresa. Diante deste tipo de 

problema o vendedor deverá influenciar os clientes para corrigirem suas percepções e resgatar 

a credibilidade na imagem da sua empresa (LELE; SHETH, 1991). 

Outro ponto é a gestão da experiência deste cliente com os Jornais de Bairro. A clínica 

teve um tipo de atendimento com o antigo vendedor muito diferente do novo vendedor. Os 

conflitos existentes e as expectativas geradas em torno do atendimento foram mal 

administrados. Segundo Schmitt (2004), existe uma série de conexões experienciais no 

consumo de um produto ou serviço, como o produto/serviço faz as pessoas se sentirem, as 

associações emocionais que têm a partir dele e como se relacionam com as outras pessoas 

através deste consumo. Portanto, quando a Sra. Fátima diz que seu anúncio estava feio e que 

estava horrível na foto, ela que reafirma os preceitos de Schmitt (2004). 

Contudo, Weitz et al. (1995, p. 6) afirmam que, em qualquer tipo de negócio, a venda 

pessoal é mais do que fazer a venda e conseguir o pedido, seu objetivo é construir um 
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relacionamento - uma parceria - para obter benefícios ao comprador e ao vendedor no longo 

prazo.  

Baseando-se nos conceitos de Geiger e Turley (2003), é possível observar que o 

relacionamento entre o cliente e antigo vendedor era um “relacionamento cultivado”. A 

Fátima Pazos não cita o vendedor como amigo, mas declara a importância do bom 

relacionamento. Ela valoriza características como ser atencioso, ser colaborador, ser educado, 

ser elegante, estar preocupado com a qualidade dos anúncios.   

4.7 – Depoimento da Clínica Odontológica Pedro 

Dr. Pedro é um dentista que anunciou nos Jornais de Bairro para divulgar sua clínica 

recém montada. Os objetivos da clínica foram alcançados, o doutor conseguiu novos 

pacientes ficando satisfeito com os resultados dos anúncios.  

A entrevista mostra o relacionamento com antigo vendedor como um dos fatores que 

levaram o dentista a manter seus anúncios, confirmando assim, os estudos de Guenzi e Pelloni 

(2004) sobre o impacto dos relacionamentos interpessoais na satisfação e lealdade com as 

empresas prestadoras de serviços. 

 Neste estudo os autores afirmam que o relacionamento entre compradores e 

vendedores pode até prejudicar a empresa. Caso o vendedor largue o emprego e siga para 

concorrência, seus clientes tendem a fazer o mesmo. Nesta entrevista, o anunciante deixa de 

anunciar nos Jornais de Bairro passando a anunciar em outros veículos de comunicação 

depois da troca no atendimento de vendedor. 

A – Perguntas para avaliar a comunicação – 

• Você percebe clareza nas palavras do vendedor que lhe atende? 
R: Sim.  

• Você sente segurança no que ele lhe fala? 
R: Sim, eu sinto sinceridade, vejo interesse por trás de suas palavras. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
forma de se comunicar é a mesma? 

R: Eu não tive outro vendedor. Depois que o vendedor X saiu, eu parei de 
anunciar no Globo. O vendedor Y chegou a me procurar insistentemente, mas 
se seu voltar a anunciar compro com outro vendedor. 

B - Perguntas para avaliar grau de confiança - 
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• O que é confiança para você? 
R: Confiança é acreditar nas pessoas. 

• Esta empresa lhe inspira confiança? Por quê?  
R: Sim, O Globo é uma marca de credibilidade.  

• Você sente confiança no vendedor que lhe atende? 
R: Sim, o vendedor X é muito bom profissional. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
confiança é a mesma? 

R: Eu não tive outro vendedor. Parei de anunciar nos Jornais de Bairro após 
sua saída. Hoje anuncio em uma revista especializada de serviços médicos 
chamada GG Medical. 

C - Perguntas para avaliar compromisso - 

• Você pretende continuar sendo cliente de O Globo? Por quê?  
R: Eu pretendo num futuro próximo.  

• Você recomenda O Globo para alguém?  

R: Com certeza. 

• Você indica o seu vendedor para alguém? 
R: Claro, se ele ainda estivesse nesta função de vendedor. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
percepção de compromisso é o mesmo? 

R: Como eu parei de anunciar após a mudança de vendedor, para mim não 
mudou nada. 

D - Perguntas para avaliar cooperação - 

• Como é o seu relacionamento com funcionários de O Globo?  
R: Bom, nunca tive problemas.  

• Como é o seu relacionamento com o vendedor que lhe atende? 
R: Excelente, eu tenho o vendedor X como meu amigo. Ele freqüenta minha 
casa e eu a dele.  

• Como isto influencia você a continuar anunciando?  
R: Um bom relacionamento ajuda bastante. Se ainda estive com o mesmo 
vendedor eu provavelmente ainda estaria anunciando. Meu amigo não ia me 
deixar parado, ia insistir tanto, que eu acabaria anunciando. 

• Você percebe ser atendido de forma especial, diferenciada dos demais 
clientes?   

R: Sim. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? A 
cooperação é a mesma? 
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R: O meu antigo vendedor me ajudou bastante. Ele é meu amigo, e meu 
paciente também. 

E - Perguntas para avaliar os valores partilhados - 

• Como é sua relação hoje com O Globo?  
R: Muito boa.  

• Que mudança poderia melhorar esta relação?  
R: Se o vendedor X estive me atendendo seria melhor. 

• Que mudança poderia enfraquecer esta relação?  
R: Aumentar o meu preço. 

• Que valores positivos você percebe no vendedor que lhe atende? 
R: Ele é criativo e eficaz. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende? 
Você partilha dos mesmos valores? 

R: Eu parei de anunciar após a mudança de atendimento. 

F - Perguntas para avaliar o conflito -  

• Porque você parou de anunciar?  
R: Meu amigo saiu, meu contrato acabou e eu recebi uma proposta para 
anunciar em outro veículo. Resolvi experimentar e gostei. 

• Há alguma relação com a troca de vendedor? 
R: Sim, talvez se meu amigo ainda estivesse me atendendo eu estaria 
anunciando no Globo. 

• Como seu atual vendedor lida com os conflitos existentes durante a 
relação? E o antigo vendedor? 

A - ignora os conflitos, coloca os problemas em suspenso. Evita confrontação 
pelo uso de sigilo, usa as regras burocráticas para evitar o conflito. (estilo 
impeditivo) 

B - negocia, procura entendimentos e compromissos, encontra soluções que 
satisfaçam ambos. (Estilo negociador) 

C - Cria situação perda/ganho, rivalidade, utiliza jogos de poder, força 
submissão. (Estilo competitivo) 

D - Cede, submete-se e obedece às conformidades. (Estilo acomodador) 

E - Soluciona problemas, confronta diferenças e divide idéias, procura 
soluções integrativas, busca o ganha-ganha, vê problemas e conflitos como 
desafios. (Estilo colaborador) 
R: Antigo vendedor letra E. 

G - Perguntas para avaliar poder - 
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• Em sua opinião, que tipo de poder a sua empresa exerce sobre os Jornais de 
Bairro? 

R: Nenhum. 

• Em sua opinião, que tipo de poder os Jornais de Bairro tem sobre seu 
negócio? 

R: Nenhum.   

• Em sua opinião, que tipo de poder você exerce sobre o vendedor? 
R: Nenhum. 

• Em sua opinião, que tipo de poder o vendedor tem sobre seu negócio? 
R: Nenhum. 

H - Perguntas para avaliar comportamento sem oportunismo -  

• Você já percebeu algum tipo de mentira na relação com o atual vendedor? 
R: Não. 

• Em algum momento, foi colocado falsas promessas? 
R: Não. 

• Existe alguma diferença entre o antigo e atual vendedor que lhe atende?  

R: Não cheguei a anunciar com outro vendedor, eu não renovei meu contrato. 

 

I - Perguntas para avaliar interdependência – 

• O desconto é importante para você prolongar o seu tempo como cliente? 
Por quê? 

R: Sim, mas não é o mais importante. 

• Se o preço aumentasse, você continuaria anunciando? 
R: Acho que não.  

• O que muda se você parar de anunciar? 
R: Eu parei de anunciar e até agora não senti nenhuma grande mudança no 
meu faturamento. 

• O vendedor que lhe atende faz alguma diferença para você? 
R: Sim, faz toda diferença. 
 

Segundo Oliver (1997), a lealdade interpessoal é geralmente mais importante que a 

fidelidade com as marcas, empresas e pontos de venda. Tam e Wong (2001) afirmam que a 

essência do vendedor está em desenvolver relacionamentos sociais com compradores que 

trazem benefícios sociais e econômicos para ambos. Para Gummensson (1987), a amizade 

entre vendedores e compradores pode afetar a percepção da qualidade dos prestadores de 

serviço.  Estes estudos são confirmados nesta entrevista através das afirmações do Dr. Pedro. 
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“M eu antigo vendedor me ajudou bastante. Ele é meu amigo, e meu paciente 

também. Eu não tive outro vendedor. Parei de anunciar nos Jornais de Bairro após 

sua saída. Hoje anuncio em uma revista especializada de serviços médicos chamada 

GG Medical” Dr. Pedro.  

 

Mavondo e Rodrigo (2001) provaram que os vínculos sociais e a amizade entre 

compradores e vendedores ajudam na confiança, no compromisso e na cooperação nos 

negócios. De fato, os autores colocam que o relacionamento entre vendedores e compradores 

impacta diretamente na fidelidade com a empresa. Em contrapartida, outros estudos pontuam 

que a confiança e lealdade que os clientes têm com os vendedores não são transferidas 

necessariamente para as empresas (GUENZI; PELLONI, 2004). 

De acordo com artigo de Geiger e Turley (2003), este depoimento seria alocado no 

conceito de “relacionamento sem manhas” já que o entrevistado fala diversas vezes sobre a 

amizade que tem com o vendedor ao ponto de afirmar que voltaria a anunciar se o vendedor 

ainda fosse o mesmo. Além da amizade, algumas características valorizadas por este cliente 

são: ser sincero, colaborador, criativo e eficaz. 

4.8 – Depoimento do vendedor X.  

Em sua opinião porque alguns clientes pararam de anunciar após a mudança no 

atendimento? 

Eu acredito que alguns clientes eram muito ligados na minha pessoa, afinal nós 

tínhamos mais de três anos de relacionamento. Quando uma pessoa está acostumada com um 

estilo de uma pessoa e vem outra com estilo totalmente diferente o cliente sente a diferença.  

Acho que faltou um pouco de habilidade do novo vendedor em saber sair de algumas 

situações e buscar um entendimento. Primeiro ele deveria se vender como pessoa e depois 

tentar oferecer o produto. É importante saber conquistar as pessoas. 

Outro ponto importante é tempo da venda. Como ele não conseguiu conquistar a 

confiança do cliente perdeu muito tempo para fechar cada negócio, e isto faz uma diferença 

muito grande no total do faturamento. Enquanto eu conseguia resolver tudo muito rápido por 

já conhecer o dia-a-dia do cliente, o novo vendedor perdeu um tempo valioso até conhecer a 

cada pessoa. 

Onde ele perdeu clientes foi na afobação. Ele é muito acelerado, anda de moto, chega 

suado nas visitas, não se preocupa muito com sua apresentação. Pela velocidade que 

imprime ao trabalho, este perfil de pessoa é ideal para conquistar novos clientes. Mas para 
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manter esta carteira de clientes, em minha opinião, o ideal seria um perfil de pessoa mais 

centrada que buscasse o tempo do cliente para não haver impacto muito grande na sua 

chegada. 

  Então, os clientes que não dependiam dos anúncios em jornal para vender, 

reduziram seus investimentos ou partiram para outras mídias. Alguns clientes que ficaram 

insatisfeitos com atendimento fizeram a troca por outro vendedor da mesma equipe de vendas 

ou fecharam com agência de publicidade. 

Este tipo de assédio de outros vendedores não acontecia comigo porque toda a equipe 

de vendas era minha amiga. Eu cansei de cobrir férias de outros vendedores, e sempre tive 

um comportamento muito leal e correto com outros companheiros de equipe. Portanto, se eu 

agia de forma correta, não assediando o cliente de ninguém, eles também retribuíam da 

mesma forma. 

O que você acha que aconteceu no caso dos clientes Casa de Festas ABC, Clínica 

Estética Fátima e Clínica Odontológica Pedro? 

No caso da Casa de Festas ABC, acredito que por Dona Regina (sócia) ser uma 

pessoa muito alegre, extrovertida e brincalhona faltou um pouco de jogo de cintura da parte 

do vendedor, ele tem que conquistar a confiança dela. Mas ela acaba voltando anunciar o 

que fazia antes, por que gosta de anunciar e tem resultado. Na Clínica de Estética Fátimas, a 

sócia é muito exigente e detalhista, provavelmente ele deve ter cometido alguma falha. Já na 

Clínica Odontológica Pedro, faltou carisma para conquistar a amizade do cliente.  

4.9 – Depoimento do vendedor Y  

Em sua opinião porque alguns clientes pararam de anunciar após a mudança no 

atendimento? 

O fato é que eu tive que me adaptar ao público da Barra da Tijuca que é bem 

diferente do público da Tijuca, de onde eu trabalhei. Os clientes são mais vaidosos e 

exigentes. Este processo foi difícil. Os anunciantes estavam muito bem atendidos pelo outro 

vendedor, havia um laço de amizade muito forte. E foi muito difícil conquistar meu espaço. 

Um exemplo é que na Tijuca eu não comprava presente de fim de ano para os clientes, aqui 

por conta costume do outro vendedor eu tive que dar presentes também. Mandei fazer 

agendas personalizadas para presentear este ano, e mesmo assim teve gente que reclamou, 

estavam acostumados a receber vinhos e bombons finos. Mas tem cliente que é assim mesmo, 
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está sempre reclamando de alguma coisa, mas como diz o ditado popular, ele sempre tem 

razão. 

Mas em um balanço geral foi muito boa esta mudança. Eu cresci muito, estou 

aprendendo a lidar com clientes maiores como o restaurante Joe e Leo’s, a Pizza Hut, a 

academia Cia Athlética, o Hotel Intercontinental, dentre outros. 

Há alguns poucos clientes que eu perdi para outros vendedores porque a equipe de 

vendas aqui é muito competitiva. Quando houve a troca, em meio esta grande adaptação que 

foi para mim, os demais vendedores da área abordaram meus clientes para tentar conquistá-

los. Não foi fácil. Eu perdi um grande cliente desta forma. Eu estava tendo problemas para 

acertar o atendimento com relação a qualidade dos anúncios, quando uma vendedora 

conhecia um dos donos desta empresa e apresentou um arte melhor e assim o cliente disse 

que não queria ser mais atendido por mim. 

 Outro ponto que o prejudicou foi a falta de conhecimento geográfico da região, perdi 

tempo tentando achar as ruas e os endereços das visitas. 

 Mas em um balanço geral foi muito boa esta mudança. Eu cresci muito, estou 

aprendendo a lidar com clientes de maior porte.. 

O que você acha que aconteceu no caso dos clientes Casa de Festas ABC, Clínica 

de Estética Fátima e Clínica Odontológica Pedro? 

No caso da Casa de Festas ABC, apanhei um pouco, mas agora estou pegando a 

maneira da cliente negociar. Na Clinica de Estética Fátima, a sócia teve interesse em 

beneficiar uma agência de publicidade por questões de amizade. E por último, o Dr. Pedro 

não quer mais anunciar porque está fazendo uma outra mídia local. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

5.1 – As respostas encontradas 

A principal pergunta que este trabalho propõe responder é:  

• Por que alguns clientes não renovam seus contratos após ser realizada 

uma troca de vendedor? 

Segundo Schimitt (2004), os relacionamentos gerados entre compradores e vendedores 

influem na retenção porque os intercâmbios e interações que oferecem determinam se os 

clientes consideram o relacionamento com a empresa satisfatório e, também, se irão ou não 

comprar seu produto ou serviço. Quando se consegue criar novos valores mediante uma 

interface amistosa, conveniente e agradável para os clientes, eles certamente voltam a 

comprar de quem apresentou tudo isso em seu benefício. 

Portanto, conforme as entrevistas apresentadas, alguns clientes são tão fiéis ao 

vendedor que quando há mudança de atendimento eles chegam a cancelar a compra do 

serviço/produto de uma empresa. E há casos onde a insatisfação com o novo vendedor resulta 

em redução do volume de compra do serviço/ produto.  Conclui-se que algumas mudanças de 

pessoas na área comercial acabam prejudicando o faturamento da empresa. 

As questões secundárias são: 

• Qual a importância do relacionamento interpessoal vendedor-cliente na 

renovação de contratos e conseqüente fidelização? 

Isto é fundamental. Segundo Guerreiro Ramos (1981, p.86), algumas empresas têm 

nos relacionamentos interpessoais e inter-organizacionais seu grande diferencial competitivo, 

criando assim os chamados “bens relacionais”. De acordo com as entrevistas apresentadas 

neste estudo, há clientes que dão mais valor para um atendimento de qualidade que para o 
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serviço/produto ofertado. Como foi citado, na mudança de atendimento acontecem 

cancelamentos de contratos e redução de investimentos.  

Oliver (1997) afirma que a lealdade interpessoal é geralmente mais importante que a 

lealdade por marcas, empresas e pontos de venda. Portanto, em casos de mudanças na área de 

vendas conclui-se que há clientes que se apegam ao vendedor chegando até acompanhá-los 

em outros negócios conforme estudos de Guenzi e Peloni (2004). 

A literatura de vendas tem apontado que a essência do vendedor está em desenvolver 

relacionamentos com compradores criando tanto benefícios econômicos quanto sociais. 

Através das entrevistas, é possível identificar que os clientes têm como referência a qualidade 

do atendimento do antigo vendedor, e por isto, eles têm dificuldades em aceitar o novo 

contato publicitário, o que dificulta a renovação dos anúncios. 

• Quais atributos dos vendedores influenciam positivamente na renovação 

de contratos? 

Os clientes entrevistados indicam os principais atributos: ser sincero, educado, 

elegante, criativo, colaborador, eficaz, atencioso, ter carisma, amizade, humildade e estar 

preocupado com a qualidade dos anúncios. 

Um estudo realizado entre julho de 2001 e julho de 2005 (CARVALHAL apud 

DUZERT, 2007, p.111) classificou os adjetivos que melhor qualificam o negociador 

brasileiro separando como: 

- os que podem favorecer o relacionamento: adaptável, afável/afetivo, alegre, calmo, 

cordial, cortês/educado, extrovertido, flexível, prestativo, sociável.  

- os que podem desfavorecer o relacionamento: ansioso, arraigado, arrogante, 

dissimulado, frio/seco, grosseiro/rude, impulsivo, indolente/passivo, malandro, preguiçoso, 

vaidoso. 

- os que favorecem a assertividade: concentrado/objetivo, corajoso, criativo, 

determinado, dinâmico/ativo, firme/confiante, organizado, prático, racional, trabalhador. 
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- os que desfavorecem a assertividade: acomodado, agressivo, alienado, arbitrário, 

atrasado/obsoleto, autocrático, complacente, dispersivo, ingênuo, lento/vagaroso, 

radica/extremista. 

• Como as diversas variáveis detectadas no levantamento bibliográfico 

afetam a relação entre a empresa e seus clientes? 

Segundo Almeida (1995, p.18), a complexidade da qualidade no atendimento não se 

limita a ser cordial com cliente. Inclui a percepção dos detalhes, da infra-estrutura, a 

tecnologia, a qualidade das informações e acima de tudo, quem está prestando os serviços: as 

pessoas responsáveis pelo atendimento. 

Para Weitz et al. (1995), o vendedor tornou-se um criador de valor, aplicando-se no 

desenvolvimento de soluções que aumentem a lucratividade das empresas, seu objetivo é 

construir um relacionamento – uma parceria – para obter benefícios no longo prazo. De 

acordo com Bazerman (1998), a maioria das pessoas tenta usar habilidades lógicas de decisão 

para solucionar um problema, criando pressuposições que acabam enquadrando a criatividade 

e limitando outras possibilidades de solução. Segundo autor, negociação é buscar soluções 

criativas para resolução de problemas. 

Os depoimentos de clientes confirmam o referencial teórico desde trabalho. O 

primeiro depoimento mostra os efeitos da mudança de vendedor no ambiente da interação 

confirmando os achados de Wren e Simpson (1996). No segundo depoimento, mostra a 

dificuldade de negociação quando há expectativas geradas no atendimento ao clientes e a 

conseqüente gestão da experiência do cliente reafirmando os estudos de Lele e Sheth (1991), 

Schmitt (2004), Fisher et al. (1994), Weitz et al. (1995). No terceiro depoimento, os achados 

empíricos do artigo de Guenzi e Pelloni (2004) são provados quando é colocado que o 

relacionamento entre compradores e vendedores pode prejudicar a empresa. Conforme a 

teoria de Geiger e Turley (2003), em todos os clientes entrevistados é possível identificar os 



 92 

estilos de relacionamento interpessoal: relacionamento “sem manchas”, relacionamento 

cultivado e relacionamento baseado apenas em negócios. 

A idéia básica do sucesso da interação comprador-vendedor depende do 

comportamento das características individuais do comprador interagindo com as do vendedor 

(WEITZ, 1981). Este relacionamento pode ser desenvolvimento através dos constructos: 

comunicação, confiança, compromisso, cooperação, valores partilhados, conflito, poder, 

comportamento sem oportunismo e interdependência (LINDGREEN, 2001). 

Nas negociações como em qualquer situação competitiva, existe um clima de tensão 

natural decorrente do assunto que será tratado. A tarefa de estabelecer um relacionamento 

propício para se negociar será facilitada através da criação de um vínculo no qual impere o 

respeito e a confiança entre as partes. Quanto maior for o relacionamento interpessoal mais 

agradável será o clima da negociação. Morgan e Hunt (1994) afirmam que, nos casos em que 

os parceiros de um relacionamento compartilham valores, eles demonstram mais 

comprometimento com este relacionamento.  

Respondendo a todas estas questões, esta pesquisa exploratória contribui para teoria 

vigente e consegue seu objetivo geral que é descrever porque algumas empresas que tem um 

comportamento freqüente de compra passam a não mais renovar seus contratos depois de 

realizado uma mudança de atendimento para um novo vendedor. 

E também atinge seus objetivos intermediários que são: 

• Verificar qual a importância do relacionamento interpessoal entre compradores 

e vendedores na fidelização e renovação de contratos. 

• Analisar quais atributos dos vendedores influenciam positivamente na 

renovação de contratos. 
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• Sistematizar o conhecimento encontrado sobre o fenômeno do relacionamento 

e buscar uma melhor compreensão sobre o processo de desenvolvimento de 

relacionamentos entre uma organização e seus clientes; 

5.2 – Limitações da pesquisa 

Nenhum estudo sobre relacionamento interpessoal entre compradores e vendedores, 

isoladamente, pretende responder a todas as questões que se apresentam sobre o assunto. 

Muito menos este trabalho que surge para explorar melhor o tema, mesmo assim, com 

grandes limitações que não podem ficar sem registro. 

Primeiro, o número de empresas entrevistadas é pequeno e há ampla possibilidade da 

ocorrência de respostas tendenciosas em razão das características dos participantes da 

pesquisa, ou seja, não que o participante tenha vontade de falsear os dados, mas sim uma 

aspiração (não-intencional) de se apresentar bem perante os outros. 

Segundo, o desenvolvimento do modelo teórico teve como característica descrever a 

teoria existente sobre o fenômeno da interação entre compradores e vendedores, sem incluir 

níveis de complexidade.  

Terceiro, por ser um estudo de caso único, os resultados desta pesquisa devem ser 

reavaliados de forma quantitativa para serem generalizados. 

E por último, este trabalho enfrentou problemas de tempo, recursos financeiros, e a 

falta disponibilidade das empresas em fornecer depoimentos e informações sobre os seus 

negócios. 

5.3 – Sugestões para pesquisas futuras 

Pesquisas quantitativas posteriores serão necessárias para provar em que intensidade 

os fatores identificados nesta pesquisa exploratória atuam na decisão dos clientes quanto à 

continuidade dos relacionamentos comerciais.  

Sugere-se ainda, uma pesquisa tanto com clientes que deixaram de anunciar após uma 

troca de vendedor quanto com aqueles que continuaram anunciando. A elaboração de uma 

pesquisa com clientes que continuaram anunciando após uma mudança de vendedor poderá 

contribuir de modo diverso do presente estudo. As variáveis que determinam a decisão de 
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continuar anunciando e as correlações entre elas devem ser bastante diferentes. Estudos neste 

sentido podem modificar os resultados desta pesquisa. 

Novos estudos qualitativos e quantitativos podem analisar a quantidade de clientes e o 

volume financeiro perdido através da investigação de um número maior de trocas de 

vendedores na área comercial. Estes estudos poderão buscar soluções para as conseqüências 

oriundas das trocas de cargos na área de vendas. Assim como, mostrar soluções de compra 

on-line e modelos de sistema que possam delinear o perfil comportamental de cada 

comprador.  

O campo de estudos sobre vendas ainda está na fase incipiente entre os pesquisadores 

brasileiros. Há pouca pesquisa científica disponível. Isto torna esta situação desafiadora e 

requer dos pesquisadores profundos estudos para abrangência do conhecimento dos processos 

em vendas. A contribuição de cada um deles pode permitir que a teoria de vendas seja cada 

vez mais aprofundada no meio acadêmico. Certamente, estes estudos servirão para aperfeiçoar 

a compreensão de fenômenos de relacionamento entre compradores e vendedores na área de 

marketing. 
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