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marketing. São Paulo, EAESP/FGV, 1999. 200 p (Tese de Doutorado apresentada 

ao curso de Pós-Graduação da FGV/EAESP, área de concentração: Mercadologia). 

Resumo: Trata do impacto que a adoção do conceito de marketing de 

relacionamento como filosofia de administração terá sobre a estrutura 
organizacional para sustentar a vantagem competitiva da empresa, na primeira 

década <;lo próximo milênio. As estruturas organizacionais de vendas e marketing 

estão incorporando a tecnologia da informação e as novas formas de comunicação 

para se adaptarem ao novo ambiente, que representará uma nova era, que 
denominaremos neste estudo de a Era do Tempo Real. 

Demostra que a prática do marketing de relacionamento exige a união entre a 
tecnologia da informação e o marketing, leva a um profundo conhecimento dos 

.clientes e do mercado, transforma a organização exigindo a criação de novos 

departamentos, muda a forma de atuação do departamento de vendas e desenha 

um novo perfil dos recursos humanos, principalmente do vendedor, além de ampliar 

os canais tradicionais de distribuição. 

Também analisa o potencial estratégico e tático da utilização da superinfovia (ou 

superestrada da informação) na venda e comunicação com o cliente e consumidor. 

Esse estudo abrange o mercado industrial e consumidor. Através dos estudos de 

caso de três empresas, que mudaram sua organização para se adaptarem á nova 

realidade do mercado, procura verificar quais foram as mudanças organizacionais e 
culturais em vendas e marketing realizadas para a adoção do marketing de 

·" relacionamento e como se conduziu o processo de mudança. 

- ... 
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INTRODUÇÃO 

As discussões que permeiam todos os aspectos da vida cotidiana empresarial e 

pública se concentram na situação do mercado, na natureza dos negócios, e na 

necessidade de novos paradigmas - fundamentalmente uma nova abordagem e um 

modo de pensar, compreender e lidar com a nova realidade empresarial. 

As empresas enfrentam um paradoxo. Elas estão frente a frente com oportunidades 

sem pr1:1cedentes para conquistar novos mercados. Entretanto, os mercados 

tradicionais estão mudando dramaticamente, encolhendo ou tornando-se 

extremamente competitivos. Adicionalmente, as margens ou os lucros estão caindo 

enquanto cresce a demanda por produtos de maior qualidade -e preços menores, 

além disso, os clientes e consumidores demandando cada vez mais serviços na 

forma de valor agregado. 

Vemos o início de uma nov~ era de concorrência e competição pressionada pelo 

novo ambiente globalizado. Concorrência que cresce não só entre adversários 

- " tradicionais em mercados tradicionais, ou de novos entrantes em nichos ou setores 

específicos de negócios, mas decorrente da desintegração das fronteiras e da 

abertura dos mercados antes protegidos. As empresas não mais se limitam a 

crescer nos seus mercados tradicionais. Bancos oferecem seguros e outros 
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serviços. Os cartões de crédito atuam com produtos anteriormente reservados aos 

bancos. Empresas de seguros oferecem serviços financeiros. Empresas de 

tecnologia de ponta vendem produtos de consumo. Por outro lado, empresas que 

antes expandiram seus negócios além fronteiras e se diversificaram, estão voltando 

a se focar no negócio principal (core bilsiness}, pressionadas pela recessão do 

inicio dos anos 90. 

A concorrência pode vir inesperadamente de qualquer setor e de qualquer tipo de 

empresa. Isto significa que as empresas não podem ficar confiantes na sua 

participação de mercado e na sua posição competitiva. Para as empresas que tem 

a sua margem de lucro reduzida, a chave da sobrevivência está na capacidade de 

cortar custos operacionais e overhead, porém ao mesmo tempo empregar mais 

recursos para oferecer valor agregado aos seus clientes como forma de manter a 

sua posição conquistada. A globalização do marketplace tem exigido que muitas 

corporações reestruturem todos os setores dos seus negócios. As organizações, 

GM, IBM, Citibank têm transformado completamente as suas organizações. Todas 

estão reestruturando seus custos básicos pelo downsizing e voltando-se para o 

cliente. 

"To ignore the client isto deny reality" IBM' 

A reorganização empresarial se processa em dois pólos: o da taçnologia da 

informação e o do marketing. A informação tem se tornado um bem de capital, com 

valor similar à mão-de-obra, matéria prima e recursos financeiros. 

' Nota da autora: Slogan de uma campanha interna da IBM para conscientização sobre a importância 
do cliente. 
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A empresa information-driven (informação intensiva), não só sobre a concorrência, 

sobre a economia, e sobre o ambiente de negócios, mas principalmente, pelo 

conhecimento que possui sobre cada cliente na sua individualidade, sobre as 

necessidades e expectativas não atendidas, possui a chave para o ganho das 

batalhas que se travam no mercado. 

Com os mercados e seus jogadores mudando constantemente, a possibilidade das 

empresas manterem uma vantagem competitiva sustentável não mais existe, 
' 

i 
portanto é difícil ganhar a guerra, é preciso ir vencendo batalha a batalha. Nenhuma 

empresa pode se sustentar sobre ganhos passados. É preciso constantemente 

inovar para competir. 

A essência do marketing é um modo de pensar, de compreender e lidar com a 

realidade, e dos executivos tomarem decisões adotando o ponto de vista do cliente. 

As decisões são tomadas e dirigidas pelos desejos e necessidàdes dos clientes e 

consumidores. O marketing adota a orientação para o cliente como meio de lidar 

com a concorrência. As empresas precisam competir no marketplace2 que oferece 

uma miríade de alternativas para o cliente gastar os seus recursos escassos. 

Somente se a empresa consegue competir com sucesso, isto é, consegue 

convencer os seus clientes a gastar os seus recursos nos seus produtos ou 

serviços, é que a empresa sobreviverá. 

O diálogo, a construção de relacionamentos estáveis e duradouros com os clientes 

e consumidores surge como a resposta ao desafio imposto ao marketing. O 

marketing deixa de ser uma função e torna-se uma filosofia empresarial de como 

\ 
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fazer negócios. O marketing de relacionamento, segundo McKenna3
, é a resposta, 

pois se baseia na experiência e e·xige da empresa o domínio do conhecimento 

sobre: 

• a tecnologia inerente à sua atividade, 

• seus cqncorrentes, 

• seus clientes, 

• as novas tecnologias que podem modificar o ambiente competitivo e, 

• a sua própria organização, capacidades, recursos, planos e formas de negociar. 

Neste contexto, a tecnologia da informação é o centro da mudança no paradigma, 

na forma de organização dos negócios. O novo paradigma dos negócios coloca 

novos desafios ao próprio uso da TI, que também passa por um momento de 

transição. O antigo ambiente, onde as estruturas de processamento de dados eram 

confiadas a especialistas que detinham o poder sobre a TI, está desabando. 

Estamos entrando numa segunda era da tecnologia d~ informação, nas quais a 

aplicação dos computadores no ambiente de negócios, a natureza da própria 

tecnologia, e a liderança do seu uso, estão sofrendo profundas mudanças. As 

empresas tem enormes dificuldades para compreender essa nova era, e a 

passagem pela tran~ão tem-se revelado difícil. A mudança mais impactante está 

em quem usa os computadores. Na primeira era o foco estava nos técnicos 

especializados, profissionais e gerentes que desenhavam, implementavam, 

controlavam e eventualmente dominavam a infra-estrutura de informática. 

2 Nota da ,autora: termo definido no glossário no final deste estudo. 
3McKENNA, Regis. Relationship Marketing: Successful strategies for the age ofthe Customer. 1st. 
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Hoje, os usuários estão demandando aplicativos mais e mais customizados e não 

desejam depender exclusivamente dos departamentos de sistemas de informações. 

Usuários desejam especificar a tecnologia que será usada em seus departamentos 

para lograr os benefícios que a TI pode trazer. Existe a percepção de que o 

sucesso pessoal do executivo e da empresa no mercado dependem do uso 

adequado da. TI. Os usuários estão tornando-se a vanguarda da revolução da TI 

alterando a maneira antiga como as empresas empregavam a tecnologia. 

Esse impacto é muito mais significativo na área de marketing, que durante as 

décadas de 50, 60, 70 e 80 ficou à margem de qualquer uso mais intenso da TI. 

Nesse período, a prioridade da informatização era dada aos processos internos da 

área financeira, que tinha o poder da informação ao seu lado, o mesmo ocorria com 

os outros processos administrativos e de produção. Com o advento da 

microinformática alterou-se esse quadro, que atingiu uma verdadeira revolução com 

o downsizing e os aplicativos amigáveis, que dotaram o marketing de meios para 

incorporar a tecnologia da informação e de telecomunicações na sua forma de fazer 

negócios. 

Agora, o marketing instrumentalizado pode tomar prático o que antes era mero 

conceito. O database marketing, a informatização da força de vendas, os sistemas 
,; .. 

de informações de mercado, a informatização do pedido, integradamente, permite 

ao marketing apoiar-se na experiência e no _conhecimentq, onde através da 

interatividade, conectividade e criatividade pode: 

• estabelecer novas formas de comunicação com os seus clientes; 

Ed., New York. Addison-Wesley Publishing Company, Inc .. November 1991, p.21. 
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• compilar e processar dados sobre o mercado em quantidade e possibilidade de 

análise nunca antes imaginado; 

• monitorar a concorrência com recursos sem precedentes; 

• integrar o cliente á organização para a elaboração de produtos e desenvolver 

um processo sistemático de interação; 

• conhecer cada cliente com relação ao seu perfil psicográfico, estilo de vida, 

comportamento de compra; 

• estabelecer um diálogo contínuo e profícuo que resulta no tão desejado e 

importante relacionamento duradouro; 

• atrair e manter os clientes atuando em tempo real sobre qualquer ameaça que 

venha do ambiente competitivo. 

As empresas resistentes à mudança de paradigmas e/ou com recursos limitados 

estarão enfraquecidas no contexto do mercado do próximo milênio, e precisarão 

rever sua missão e definição do negócio, antes mesmo . de integrar a TI e o 

marketing. 

A globalização dos mercados e a nova situação competitiva estão facilitando a 

virada para o marketing, exigindo novos conceitos e novas formas de atuação; pois 

orientar a empresa para o mercado não basta. É preciso saber atuar no mercado 

sem considerar fronteiras. Os novos conceitos que responderão a esse desafio se 

traduzem em uma revitalização da antiga abordagem de marketing para um amplo 

conceito denominado marketing de relacionamento, e no database marketing, 

ferramenta que viabiliza plenamente a implementação da orientação para o 

mercado global pela integração com a tecnologia da informação. 
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Porém, essa virada exigirá investimentos em TI e reciclagem dos recursos 

humanos, bem como a incorporação de conhecimento privilegiado, que exige 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 

As a~ianças estratégicas, joint ventures ·e fusões precisam ser consideradas em 

função dos recursos disponíveis, senão os elevados custos de atualização da TI e 

processos de gestão podem acelerar a perda da competitividade, em vez de gerar 

ganhos. As mudanças de mercado e as oportunidades surgem e desaparecem tão 

rápido, que um processo de transição lento é pior que nenhum processo. A 

integração do marketing e tecnologia da informação (e telecomunicações) é 

inevitável. Porém, o tipo de integração e a coragem de fazer as mudanças 

organizacionais necessárias é que determinarão o ganho real de redução dos 

custos e aumento da competitividade. 

Para isso, é preciso que esse processo de integração venha acompanhado de uma 

mudança de paradigma na filosofia de administração da própria empresa, criando 

novos departamentos, mudando a organização, destruindo feudos e principalmente 

deve mudar a mentalidade de "completar uma venda" para a de "iniciar um 

relacionamento"; de ''fechar um negócio" para "construir lealdade"4 

... 

4VAVRA, Terry G. Marketinq de relacionamento: Aftermarketinq. 1 ed., São Paulo, Ed. Atlas, 1993, p. 
32. 
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JUSTIFICATIVAS 

Este estudo é uma continuação da dissertação de mestrado, que em 1992 

apresentou o marketing de relacionamento como a resposta aos desafios da 

década de 90, denominada a era do clie.ntes. Naquele estucjo, demonstramos que 

obtém-se vantagem competitiva pela integração do marketing à informática 

(tecnologia da informação) e às novas formas de comunicação, para estabelecer 

um relacionamento estável e duradouro com os clientes. Além disso, apresentamos 
! 

as evidências de que o marketing de relacionamento é a filosofia de administração 

que possibilita à empresa atuar no ideal de satisfazer as necessidades de seus 

clientes e consumidores. A empresa precisa mudar uma série de paradigmas e 

organizar-se para que toda a sua estrutura cumpra a promessa de atendimento e 

reconhecimento feita pela comunicação e sacramentada na declaração da sua 

missão.' 

No início dos anos 90, foi preciso apresentar conceitos6 como database marketing, 

comunicação dirigida, maximarketing, e do próprio marketing de relacionamento, e 

fazer a distinção teórica entre marketing, marketing de relacionamento, marketing 

direto e database marketing. Devido à lacuna no conhecimento teórico 

estabelecido, cada autor apresentava uma conceituação de acordo C(Jjll sua linha 

de atuação. 

5 Nota da autora: nesse estudo o termo cliente e consumidor podem assumir o mesmo significado. 
6 Nota da autora: os conceitos database marketing, maximarketing, mark.etiong de relacionamento são 
conceitos interpretados, cujas definições e distinções teóricas são encontradas em BRETZKE, Miriam. 
O Marketing de relacionamento: integracão entre informática e marketing na busca da vantagem 
competitiva. Dissertação de mestrado apresentada no Curso de pós-graduação da FGV/EAESP, São 
Paulo, 1992. 189p. · 
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Em 1996, uma pesquisa realizada pela Bretzke Consultoria com diversas 

empresas, mostrou que a aplicação da tecnologia da informação e da própria 

prática do marketing de relacionamento era difusa, localizada, mal compreendida e, 

na maioria das vezes, feita ou integrada fora de um contexto estratégico. Isso 

trouxe aumento nos custos operacionais ê não otimizou a administração do cliente, 

criando a necessidade de retrabalho de algumas atividades ligadas á gestão da 

empresa. 

Ainda hoje, existe uma enorme confusão na formulação das definições, e 

principalmente na sua aplicação. A implantação de database marketing, de cal/ 

centers7
, a informatização da força de vendas, vendas pela Internet e outras 

aplicações da tecnologia da informação estão sendo realizadas de forma errática e 

no paradigma tecnológico da Era 1
8 (sem integração), representando na realidade a 

automação de processos anacrônicos, que propiciam a elevação dos custos e a 

burocratização dos processos. Os objetivos de atender melhor o cliente, otimizar os 

processos administrativos e reduzir o custo do processamento do pedido e, 

conseqüentemente, oferecer produtos de melhor qualidade a preços cada vez mais 

competitivos, não são alcaçados. 

Fomos buscar a raiz desse fenômeno e verificamos que a literatura disponível na 

área de · marketing e tecnologia da informação, normalmente se preocupa em 

apresentar os novos conceitos no contexto macro de "o que fazer" e não do "como 

7 Call center é a denominação para as centrais de atendimento, que utilizam as técnicas de 
telemarketing integradas à tecnologia de telecomunicações. 
8 A evolução da tecnologia da informação, como tudo o que refere à tecnologia e suas aplicações nos 
negócios, foi classificada em três eras por Don Tapscott e Art Caston no seu livro Paradigm shift: 
The new promise of lnformation Techno/ogy. A Era I foi chamada das Ilhas de Tecnologia, a Era 11 
foi denominada Transitória, e a Era lll, que é a mudança de paradigma propriamente dita, é a da 
empreendimento integrada e expandida. 
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! 

fazer. Assim, não existe um método consagrado que as empresas possam seguir 

para diminuir os riscos da mudança de paradigma na sua forma de atuação. Além 

disso, o conhecimento acadêmico é organizado de forma isolada, sem a inter-

relação 
1 

dos diversos conceitos, muitas vezes apresentando conclusões e 

afirmações contraditórias. 

No outro extremo, a literatura especializada em database marketing, telemarketing, 
I 

vendas 1e mesmo marketing, com algumas exceções, não trata da inter-relação 

entre as diversas técnicas disponíveis em marketing e vendas. Portanto, existe uma 

lacuna muito grande entre a teoria e prática. Entre a área de informática das 

empresas (que aplica e define o uso e a integração da tecnologia da informação) e 

a área de marketing, levando a conflitos e atrasos na implantação dos projetos. 

Satisfazer o cliente, ou, como disse Peter Drucker, encantar o cliente, foi a proposta 

declarada pela maioria das empresas, que reconheceram a importância de manter 

o cliente conquistado como estratégia competitiva. Mas poucas, mesmo com altos. 

investimentos em informatização nas áreas de marketing e vendas para incorporar 

novos processos de atendimento e de comunicação com o cliente, conseguiram 

atingir ~atisfatoriamente essa meta. Os críticos dos programas de qualidade total, 

comentam que, . na maioria das vezes, ocorre um engessameJ~tO da empresa em 

processos anacrônicos, retardando a sua transformação, numa organização que 

aprende9
, segundo o conceito apresentado por Perter Senge. 

I 

9 Nota da autora: Peter Senge, com o bestseller The f"lfth discipline, revolucionou a prática da 
gerência com a introdução da teoria das organizações que aprendem. Essa teoria é essencial à 
administração do relacionamento com o cliente pois, segundo um dos seus preceitos, é preciso 
reinventar constantemente o relacionamento. Apesar de não ser escopo da tese, essa teoria permeia 
toda a prática que propomos neste estudo. 



11 

Depois da defesa da dissertação em 1992, passamos à prática do que havíamos 

estudado e proposto. Constatamos· in loco, que muitas empresas, passaram do 

processo de experimentação para a consolidação da prática do marketing de 

relacionamento, faiendo a revisão da essência do negócio, da forma de 

desenvolver as atividades para responder ao ambiente competitivo e, 

conseqüentemente, e buscando um conhecimento mais profundo do 

cliente/consumidor, suas necessidades e desejos. 

Durante esse processo, essas empresas criaram novos departamentos, mudaram o 

layout, transformaram o perfil de muitos empregados, nas mais diversas funções, 

mas principalmente dos vendedores: 

Quando tivemos que decidir o tema da tese, já estávamos convictos de que era 

preciso estudar as mudanças organizacionais necessárias, e quais deveriam ser os 

novos paradigmas para a organização de vendas e marketing. Outro aspecto a 

estudar era a integração enter vendas e marketing, além de compatibilizar nos 

diversos departamentos a nova forma de atuação com o conceito de comunicação 

integrada. A otimização do esforço de marketing através da TI e as conseqüentes 

mudanças organizacionais é um dos temas mais desafiadores, além de ser o mais 

relevante para o momento atual nas empresas, que precisam adaptar toda a sua 

estrutura e principalmente a sua força de vendas, a um novo paradigma. 

A necessidade de verificar se haviam propostas tanto conceituais como técnicas 

viáveis para a empresa se adaptar às novas mudanças, inclusive no ambiente 

competitivo brasileiro, constituiu o maior impulso para a pesquisa e a própria 

conclusão do estudo. 
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Foi assim que chegamos a um novo paradigma ou modelo, que denominamos 

"integração total';, da organização voltada para o cliente, que permite à empresa 

atuar sob a filosofia do marketing de relacionamento e ter uma estrutura 

organizacional de marketing e vendas· adequada para o seu exercício pleno. 

Portanto, é possível obter as respostas de como fazer negócios (nível estratégico), 

e de como organizar-se para garantir a competitividade estratégica (nível tático), 

totalmente adaptada às novas exigências de um ambiente que passa pelas mais 

profundas modificações, sejam sociais, econõmicas. políticas ou comportamentais. 

Para que o trabalho trouxesse, além da contribuição acadêmica, uma contribuição 

prática aos profissionais, houve a inclusão do estudo de três casos, que depois 

foram objeto de uma análise integrada, onde confrontou-se a base conceitual aos 

resultados da pesquisa empírica. 

Esses casos apresentam as mudanças ocorridas nas empresas quanto à sua 

organização estrutural em marketing e vendas. Os principais critérios para a 

seleção das empresas a serem entrevistadas foram: se haviam implantado um 

serviço de atendimento ao cliente, informatizado a força de vendas ou iniciado a 

implantação de um database marketing (marketing de banco de dados). I.. : 

Essas três circunstâncias foram consideradas as mudanças estruturais indicadoras 

de que a empresa está no processo de adoção do conceito de marketing de 

relacionamento. Portanto, o objetivo central da nossa dissertação consiste na 

análise da integração entre marketing e tecnologia da informação, e os seus efeitos 
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sobre a _estrutura organizacional da empresa e no seu processo de administrar o 

pedido, desde a pré-venda até a pós:venda 10 

Outro objetivo é apresentar um esquema prático e conceitual, que as empresas 

possam seguir para responder às necessiaades d!" atender e encantar o cliente, e 

construir uma vantagem competitiva sustentável a longo prazo. 

OBJETIVOS DO ESTUDO 

Quando Regis McKenna 11 apresentou o conceito de marketing de relacionamento 

como a filosofia de administração que ajuda as empresas a conquistar e possuir o 

mercado na era do cliente, centrada na construção de relacionamentos estáveis e 

duradouros com a infra-estrutura de mercado, já se referia à integração dos seus 

diversos processos administrativos, principalmente de vendas e marketing. 

" ... Today, marketing is everything. lt can no longer be isolated from product 

development, manufacturing, finance and sales. Successful companies must 

be willing to adapt their products and services to fill customers' needs. Forging 

a new relationship between customer and company, th~effective marketer will 

serve as integrator, bringing the customer into the company as an aclive 

participant in the development of these goods and services." 

10 O processo de administração do pedido, é entendido neste trabalho como trázer o cliente para 
dentro da organização através do atendimento do pedido e assim efetivamente garantir a sua 
satisfação. Conceito apresentado por Ben Shapiro. 
11 MCKENNA, Regis. Relationship marketing .......... p.3. 
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McKenna também ressaltou que a estrutura de marketing voltada para propaganda, 

promoção e participação de mercado estava morta, que o importante era o 

relacionamento desenvolvido com os clientes 12
, fornecedores, parceiros, 

distribuidores ... · e mesmo concorrentes. Esse tipo de relacionamento representa 

uma mudança fundamental no escopo e nó papel do marketing: da manipulação do 

cliente ao seu genuíno envolvimento, da venda à comunicação e à pós-venda. 

' I 
' Anteriornjente, na década de 80, Theodore Levitt13 jà reconhecia a importância do 
' 

relacionamento ent~e o vendedor e o comprador, e que o processo de administrar o 

relacionamento envolvia toda a organização. Além disso, jà indicava que os 

problemas surgem porque os que efetuam a venda, fazem o marketing, fabricam e 

prestam o serviço pós-venda têm incentivos diferentes e, como resultado, vêem o 

cliente de modo diferente; principalmente, porque as organizações são voltadas 

para dentro, e preparadas para atender aos seus requisitos operacionais internos, 
' 

onde o cliente é esquecido. 

Com a crescente importância dada à satisfação do cliente, muitas empresas 

promoveram uma série de melhoramentos na ponta do atendimento ao cliente, 

implantando serviços de atendimento, projetos de qualidade total, e inúmeros 

treinamentos para vender melhor, atender bem o cliente, lidar adequadamente com 

as reclamações, fazer pós-venda, etc. Isso na maioria das vezes, aumentou o 

conflito interno e a frustração dos que estão convencidos que é preciso encantar o 

cliente. Dois fatores contribuíam com essa situação: primeiro, a maioria dos 

funcionários, sim ligação direta com o atendimento ao cliente, não recebiam o 

~ 2 Clientes entendidos como os consumidores finais e os canais de distribuição (traders). 
' 3 LEVITT, rheodore. A imaginação de marketing. 1' ed, São Paulo, Ed. Atlas, 1985, p. 114 -128. 
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mesmo preparo e o segundo é que o esforço de informatização era dirigido para 

melhorar os processos administrativos intemos. Isto é, melhorar o registro do 

pedido, o faturamento, a produção, com o objetivo de cortar custos e melhorar o 
' 

controle sobre a operação como um todo. 

Nesse contexto, surge Ben Shapiro 14
, dizendo que para encantar o cliente não 

basta apenas atendê-lo bem, é preciso garantir uma experiência de marca positiva. 

E, propõe a reavaliação do ciclo de administração do pedido sob o ponto de vista 

de marketing. A justificativa é que o pedido traz o cliente para dentro da 

organização, e qualquer falha chega amplificada ao cliente, gerando insatisfação e 

dificultando o relacionamento. 

Portanto, a adoção do conceito de marketing de relacionamento, a incorporação da 

tecnologia da informação como facilitadora na administração do relacionamento e a 

adequação da estrutura organizacional de vendas e marketing seriam fatores de 

competitividade que melhorariam a eficiência empresarial, gerando a verdadeira 

vantagem competitiva sustentável a longo prazo. 

Os objetivos gerais dessa tese são: 

A. Verificar, do ponto de vista conceitual, como a nova filosofia da administração 
I 
I 

centrada :na construção de relacionamentos e na integração da tecnologia da 

informação, notadamente nos aplicativos destinados às áreas de marketing e 

vendas, podem alterar a forma da empresa se relacionar com o seu cliente, com a 

"SHAPIRO, Ben & SVIOKLA, John J .. Mantendo clientes. 1a. Ed., São Paulo, Makron Books do 
Brasil, 1995, p. 61-79. 
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infra-estrutura da indústria. Verificar também o seu impacto na estrutura da 

organização, para que os diversos ·departamentos estejam aptos a administrar o 

relacionamento. 

8. Analisar, através de uma pesquisa com !lmpresas representativas da economia 

brasileira, do setor de serviços, da indústria e do comércio, como a preocupação 

com a sátisfação do cliente tem mudado a filosofia empresarial no que se refere ao 

marketing e ao uso da tecnologia da informação. Analisar, também, que mudanças 

organizacionais foram promovidas e quais foram os principais entraves, 

C. Utilizár o conhecimento obtido na pesquisa empirica para enriquecer aspectos 

teóricos quanto ao impacto da integração entre marketing e tecnologia da 

informação sobre as decisões estratégicas, as táticas de marketing/vendas e a 

estrutura organizacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A integração entre tecnologia da informação e marketing é investigada através dos 

seguintes objetivos especificos: 

1. Relação entre a adoção do conceito de marketing de relacionamento como 

filosofia de administração empresarial e o uso das TI 

O marketing no futuro será o grande delineador da estratégia empresarial. Será 

portanto o especificador do tipo de tecnologia da informação a ser utilizado, pois 
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sofre impacto direto na forma e nas possibilidades que terá de administrar o 

relacionamento com o cliente. Assim, o investimento em TI pode ser uma 

manifestação especifica da filosofia de administração da empresa e do grau de 

adoção da linha de orientação para o cliente 15
. 

Sendo que o maior uso das Tis deverá proporcionar maior flexibilidade para as 

empresas administrarem melhor o relacionamento com os integrantes da infra-

estrutura, notadamente o cliente, oferecendo-lhe um atendimento diferenciado e 

administrando o ciclo do pedido visando proporcionar ao cliente uma experiência de 

marca positiva. Um dos objetivos da dissertação é buscar reunir os elementos que 

elucidem esse aspecto. 

Um dos pressupostos é que a área de tecnologia ainda está voltada para o sistema 

interno em detrimento dos processos orientados ao cliente, fato que norteou o 

investimento· em TI até este final da década de 90, e que os altos custos da 

implantação desses modelos de gestão exaurem os recursos, dificultando a 

implantação do marketing integrado à TI, como é defendido por este estudo. 

2. Relação entre a integração do marketing à tecnologia da informação e as 

mudanças na estrutura organizacional nas empresas. 

A informatização da área de marketing transfere atividades, funções e poder de. 

outras áreas que tradicionalmente não eram de marketing, e portanto precisa vir 

acompanhada de mudanças profundas na estrutura organizacional das empresas. 

,
5 ~orientação para o cliente'' é o modelo conceitual que transmite os objetivos e preceitos básicos, a 

serem buscados quando uma empresa é administrada sob a filosofia de marketing. 
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Assim, o efeito da incorporação de novas técnicas, como o database marketing, o 

atendimento centralizado em call centers, a informatização da força de vendas, a 

incorporação da comunicação integrada (e também do marketing direto). no 

composto da comunicação traz mudanças profundas no ·estilo das vendas. na 

estrutura organizacional da empresa e no ·seu processo de administrar o pedido. 

Também pressupõem-se que os clássicos conflitos entre marketing e os diversos 

departamentos, como finanças, produção, suprimentos e vendas, tendem a diminuir 

pela redução da incerteza na tomada de decisão. Isso será propor.cionado pela 

melhor instrumentalização da área de marketing, e à medida que a empresa 

oferecer respostas mais rápidas e ágeis aos movimentos do mercado e da 

concorrência. 

3. Relação entre a comunicação integrada e a informatização da força de vendas 

Até o início da década de 90, os problemas relacionados à força de vendas 16 eram 
" . 

muito mais simples do que atualmente. As mudanças ocorridas com a incorporação 

de vendas por telefone, pela Internet e outros meios, e a informatização crescente 

da força de vendas, têm exigido mudanças no estilo de vendas, no perfil do 

vendedor e em diversos aspectos das estratégias de vendas. Além disso, o tipo de 

relacionamento e a expectativa do cliente em relação ao relacionamento é que 

devem interferir no modelo de informatização a ser adotado em marketing e 

vendas. 

'
6 Nota da autora: a força de vendas representa, no contexto deste estudo, principalmente a venda 

pessoal, porém em diversos pontos da obra o conceito é mais abrangente, significando toda a força de 
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Um dos objetivos desta dissertação é mostrar as mudanças que estão sendo 

exigidas e de fato realizadas na organização de vendas, no perfil do vendedor e no 

estilo da venda, e como integrar as novas formas ·de vendas (Internet e 

telemarketing) e de comunicação (mala direta, etc.) para fortalecer o papel do 

vendedor e desenvolver estratégia~ de vendas integradas. 

4. RelaÇão entre o uso da TI, o relacionamento com os clientes, canais de 

distribuição e o marketspace (venda direta) 

Com o marketing fortemente instrumentalizado pelo uso intensivo da TI, a empresa 

está preparada para atender diretamente a um maior número de clientes. Os 

negócios realizados no futuro serão divididos entre meios tradicionais (marketplace) 

e meios virtuais (marketspace), preponderando a Internet e o telefone. Além disso, 

o cliente exigirá maior possibilidade de customizar o produto ás suas necessidades. 

Isso aumenta o poder de barganha do fabricante com os seus canais de 

distribuição. Por outro lado, também a rede se fortalece, pois da mesma forma pode 

atender melhor, com mais agilidade e precisão. O que se vislumbra é que os 

conflitos nos canais diminuirão á medida que se disponha de melhores meios para 

atender e entender a rede. Além disso, é possível gerenciar melhor as atividades 
. ~ 

primárias da logística externa e de vendas, favorecendo diretamente o 

relacionamento com os principais compradores e fornecedores da empresa, sejam 

fabricantes, atacadistas ou varejistas. 

ativação do mercado, que pode realizar a pré-venda, a venda e, em alguns casos, até a pós-venda, 
como o telemarketing e a Internet. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

A tese está estruturada em 7 capítulos: a apresentação, a revisão bibliográfica, a 

metodologia do estudo, a investigação conceitual sobre o novo modelo de gestão 

integrando marketing à tecnologia da ·informação, os resultados da pesquisa 

empírica, a análise integrada e a. verificação dos pressupostos. No capítulo I 

descrevemos rapidamente o tema do trabalho, a justificativa, os objetivos da 

pesquisá, os pressupostos fundamentais e a estrutura do trabalho. 

No capítulo 11 apresentamos a revisão bibliográfica abrangendo todos os tópicos 

relacionados ao trabalho. No capítulo 111 apresentamos a metodologia utilizada no 

levantamento de dados primários e secundários para a confecção do trabalho. No 

capítulo IV, desenvolvemos uma investigação conceitual sobre o novo modelo de 

gestão integrando o marketing de relacionamento, tecnologia da informação e 

vendas, para atender ao nosso terceiro objetivo. 

No capítulo V apresentamos os resultados da pesquisa empírica realizada e as 

conclusões dos resultados deste trabalho de campo, atendendo ao nosso segundo 

objetivo. No capítulo VI confrontamos a teoria à prática, procurando enriquecer o 

corpo de conhecimento levantado com as informações obtidas na pesquisa. 

Também nesta fase procuraremos apresentar a técnica para orientar as empresas 

na integração do marketing e TI e de avaliação do nível de atendimento ao cliente .,. 

que estão promovendo; qual o nível de integração que se encontram, e um roteiro 

para tomada de decisão estratégia e operacionaL 

No capitulo VIl apresentamos a validação dos pressupostos, sugestões para futuras 

pesquisas, e as conclusões finais. 
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À medida que nos aproximamos do ano 2000, o mundo e o Brasil dão mostras de 

que souberam lidar com uma década de transformações cada vez mais rápidas e 

marcantes. As empresas aumentaram sua produtividade e sua competitividade 

como forma de sobrevivência. Apesar disso, muitas tiveram que ser vendidas, 

incorporadas ou simplesmente fechadas, porque não souberam reagir a tempo ou 

compreender as mudanças que garantiriam a sua continuidade. 

O desafio da década de 90 exigiu uma nova abordagem estratégica da forma de 

administrar os negócios, e novas técnicas ou ferramentas para implementar essa 

nova estratégia, a que denominamos marketing de relacionamento. O impacto da 

tecnologia foi visível e decisivo, transformando a empresa como um todo, tomando

a mais apta a responder aos desafios da era do cliente. 

Porém, as empresas nem bem conseguiram se ajustar às reengenharia, aos 

requisitos das normas de qualidade total, à globalização galopante, e 

principalmente à orientação para o cliente, e surge um novo desafio, que é 

aperfeiçoar a sua estrutura organizacional, integrando-a e otimizando os seus 

recursos humanos, financeiros, tecnológicos e operacionais. 
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Quando fala-se aperfeiçoamento da estrutura organizacional, refere-se à revisão do 

organograma, dos processos e fluxós de trabalho, e à avaliação da integração e da 

produtividade das novas funções. Por exemplo: O serviço de atendimento ao cliente, 

o telemarketing de vendas, e a venda por canais virtuais. Também, é preciso 

verificar se a força de v.endas está acom·panhando o esforço de marketing, ou se 

ainda mantém-se na contramão das tendências. 

Além disso, vale lembrar que a adoção do conceito de marketing precisa se 

consolidar, pois a década de 90 foi de aprendizado para os executivos da área. Os 

novos conceitos ainda estão reservados ao departamento de marketing e a alguns 

poucos "esclarecidos" de outros departamentos. A empresa toda precisará ser 

"catequizada" para o uso intensivo da informação no processo de encantar o 

cliente. 

A consolidação do marketing depende do aperfeiçoamento da organização. As 

mudanças estruturais precisam ser profundas, tanto no departamento de marketing 

como no de vendas. Além disso, com o advento da customização maciça, que 

integra marketing e produção na filosofia de satisfazer o cliente dando-lhe o produto 

ou serviço que atenda plenamente às suas necessidades através da produção em 

massa, é preciso maior integração e confiança entre os departamentos . ... 

Como disse o profeS§or Philip Kotle~' 7 : 

"É tempo de fazer a reengenharia do seu marketing de A a Z, é tempo de 

fazer o TRC (Total Relationship Commitment)". 

17 KOTLER, Philip. Citado em RAPP, Stan & COLLINS, Thomas L. The new maximarketing: The 
classic guide to transforming your advertising, promotion. and marketing strategy for lhe information 
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Para compreender-se o desafio da primeira década do próximo milênio, será 

traçado um paralelo entre as características da década de 90, compiladas de Regis 

McKenna 18
, Stan Rapp e das megatendências de John Naisbitt e Patrícia 

Aburdene' 9
, e as novas tendências, que, mais uma vez, ratificam as propostas de 

McKenna e Rapp quanto a desenvolver ·uma estratégia baseada na primazia. do 

consumidor e na busca de um envolvimento intenso através do marketing de 

relacionamento. 

O que era na década de 90 O que muda para a próxima década 
Era do Cliente. Era do Comprometimento Com o Cliente 

em Tempo Real. 
•fntpqy!f• f1á 'fl'lilllicír<:l• (;lc:>·_-~i~l()Q() Pól'li ·9 • •·•_ -•. ·•_ · E;rif()qi.ie l'icí• Ç()!'ieeit() de "ifl'lPcí r@ "s$_ $···- •• 

-·--·· ··· cuidaif'doreladonamênto.- •· --- ------................ --. 

cli~l'lté. -

Crescente diversidade de produtos e Desenvolvimento de produtos 
serviços. customizados maciçamente20

. 

•Crescente,conrorrência global••···--·• ···-··-···•-•--•······ •. -.,_ Crêscente-globálizaçãb'dos.negócios:•·• •··-
Segmentação de mercados, tecnologias e Segmentação de clientes. 
soluções. 

•MYq~ri9ª~·9rs~rii~~i:i8~~i~·~·-·~$t[Yiyr~i~•-•••• ··· àêê!19~riH~r!~'(jêm~l"kêtir1fi.•rii'ya••····· 
_ qas 'E!_f'lipres~$ •• py$canqc) .l'icí.v,as [il~ri~itas •-••- qr~~i~~~º ~ê• yêri9~~'· cl.lns()lidªÇã9 ~aw•· 
dé ~l<:ll'Tlinjs\r<iib>s neQ6êi65,/ ····••••••••••····· ·············-· .es@tl.irá_s criad_as;······ 

::·:::;;::::::-::::::::_:::::::::;:·:::::-l:T\:::-::y:;_:.:,:;:::-:U::::t/:l· ::::::l:TT':U-::::;J)Yll/:<:::y·::::':'j;'_':;::::;:::,~::T::::-:::;:;:;,::::::-<:[[:::::-:-;:' 

-- --- --- -- --- ------··-··---··-···-•··• Â~ ~ih~i~~~ ili~~tãó.i:rêsB$Mt~;;\$8t~ 6 + 
C::8rib$ii8 ~e paf'll'l~riA!i1 . > ----- -- -- --- ----- --

Canais de distribuição em constante As megafusões e mega-alianças alteram e 
movimento. Ainda que estar próximo do otimizam os canais de distribuição. 
consumidor seja preponderante, os canais 
freqüentemente negligenciam o diálogo Crescente comércio eletrônico22

• 

com o cliente. 

economy. Nova York, Makron, McGraw-Hill, 1996, p.25. 
" MCKENNA, Regis_ Relationship marketing ... p.21_ 
'~ NAISBITT. John & ABURDENE. Patricia. Megatendências 2000, São Paulo. Amana Key, 1990 p. 2. 
2~· PINE 11 8. Joseph. Personalizando produtos e servicos: customizacão macica a nova fronteira da 
competicão dos negócios. f ed. São Paulo, Makron Books, 1994, capitulo 1. 
2

' TAPSCOTT, Don & CASTON, Art. Paradigma Shift. 1' ed. New york, McGrow-Hill, Inc., 1993, p.9. 
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O que era na década de 90 O que muda para a próxima década 
As Mídias tradicionais falham em Crescente esforço de Comunicação 
comunicar claramente as mensagens. integrada. 
Maior uso do marketing direto, e a • 
propaganda procura encontrar novas Nova força de vendas. 
soluções criativas e de mídia para atingir 
os prospects e obter a resposta desejada. 

o ambiente de riegódos e, o Cenário futuro Oambi.ente de negócios e o cenário futuro 
da competitividade são imprevisíveis: da competitividade serão ainda mais 

. imprevisíveis . 

As previsões e pesquisas de mercado não Maior uso do database marketing para a 
fornecem um rumo claro às ações. formulação estratégica. 
Demografia e estil()s de vida mutantes, Surgimento de novos grupos de 
sendo que os cohsumldór~~ não estão . consumidores ávidospofpródutós dé 
mais alinhados como grahd~s grupos' 

. . . 
entretenimento, culturais e espirituais . . -- - . 

alvos; simples e previsíveis: 

As exigências do tempo pessoal. Os As exigências do tempo pessoal criam um 
consumidores estão reconhecendo o valor novo varejo, com conceito de serviços 
do tempo, mudando os hábitos de ampliados. 

consumo, seus valores e necessidades. 

O declínio dà lealdade á marca. As Valorização da experiência de marca como 
. . ....... , . . . -. . . . ..... . 

promoções e de~cor1tos ê a falta d~ • fator de .construçao da lealdade. . . · · ·. 
difer?nciação a(is ólhós dos clientes esião. 
levando á comprapór oferta. . . 

As dez megatendências23 que estavam na base das mudanças previstas para a 

década de 90 ainda influenciam elementos importantes da vida de cada pessoa: 

seus hábitos de compra, suas necessidades e desejos, principalmente quanto à 

carreira e ao emprego; negócios e investimentos; lugar onde residir e educação dos 

filhos; lazer e padrões de consumo. 

23 NAISBITI, John & ABURDENE, Patricia. Megatrends ... , p.241 
1 a. A explosão econômica global da década de 90 
2a .. Renascimento das artes 
3ã. A emergência de um socialismo de livre-mercado 
4a. Estilo de vida global e nacionalismo cultural 
5a. A privatizacão do wel/fare state 
6a. A ascensão da orla do Pacifico 
7a. Os anos 90: a década das mulheres na liderança 
Ba. A era da biologia 
9a. Renascimento religioso do Terceiro Milênio 

. 
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O ambiente competitivo e globalizado fez que as empresas tentassem realmente 

orientar-se para o mercado, adotando novas estratégias de marketing para a era do 

cliente. Isso significou, conforme tinha sugerido McKenna: 

" encontrar meios de integrar o Cliente à empresa; criar e sustentar um 

relacionamento entre a empresa e o cliente"24
. 

Essa virada das empresas em direção ao marketing de relacionamento não foi um 

fenômeno comercial isolado. Fez parte de uma ampla mudança social de nossos 

tempos. Essas mudanças não surgiram nem desaparecerão de uma hora para 

outra. São mudanças sociais, econômicas, politicas e tecnológicas que se formam 

lentamente e, uma vez estabelecidas, influenciam a vida das pessoas, suas 

necessidades e desejos, por algum tempo. Por isso, essa virada continuará durante 

a próxima década, acelerando a integração da TI e mudando ainda mais a forma de 

fazer negócios. 

No contexto do ambiente competitivo das duas últimas décadas, o marketing sofreu 

um sério desafio quanto ao seu escopo estratégico25 e organizacional26
. Mas na 

década de 90 provou-se como o conceito que mais efetivamente leva a um 

comportamento organizacional que cria um valor superior para os clientes e, assim, 

uma performance superior do negócio. 

10a. O triunfo do indivíduo} 
24 MCKENNA, Regis. Relationship marketing ... , p. 1. 
25 ANDERSON, Paul F. "Marketing, strategic planning and the theory ofthe firm". Journal of Marketing. 
vol. 46, primavera, pp. 15-26. 
26 BENNET, Roger & COOPER, Robert. Beyond the marketing concept. Business Horizons, 22 de 
junho 1981, pp. 76-83. 
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Os principais impulsores que favoreceram a adoção do marketing como a filosofia 

de administração empresarial foram as mudanças sociais, econômicas e políticas 

descritas por Naisbitt e Aburdene27 e McKenna28
, mas o principal facilita dor foi sem 

dúvida o impacto da tecnologia. Segundo Regis'McKenna29
: 

"A transformação do marketing é impulsionada por um enorme avanço da 

tecnologia ... A tecnologia tem impactado o desenvolvimento de novos 

produtos, o local de trabalho e o mercado com uma surpreendente velocidade 

i 
e abrangência ... " 

Keith Fletcher0 menciona que esse· impacto ocorre de duas formas: 

"Primeiro, a tecnologia está mudando a natureza do marketing pelo impacto 

causado no mercado e no sistema de marketing. Novos produtos, novas 

mídias, novos serviços, melhor e mais rápido feedback das informações sobre 

o comportamento do consumidor, integra~o com a cadeia de suprimentos31
, 

e muitos outros desenvolvimentos, indicam uma necessidade crescente de os 

executivos de marketing se conscientizarem de que isso afetará a sua 

atuação sobre o mercado e o próprio mercado. 

Segundo, através da habilidade e da capacidade de gerenciar informações : , .. 
através dos sistemas de informações e softwares aplicativos especializados, 

' . 

que aumentam a eficiência com a qual as atividades de marketing podem ser 

desenvolvidas." 

27 NAISBITT, John & ABURDENE, Patricia. Megatendências .. p. 142. 
28 MCKENNA, Regis. Relationship ... p. 29~43. 
29 MCKENNA, Regis. Relationship ... p. 1. 
3° FLETCHER, Keith. Marketing management and information technology. 1' ed., Cambridge, RU, 
Prentice Halllnternational (UK), Ltd., 1990, p. 3. 
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O impacto da tecnologia sobre a filosofia do marketing foi tão marcante que a 

resposta mais efetiva ao nível tático para que a empresa orientasse suas atividades 

para o mercado se encontrou na disciplina que integra à prática do marketing as 

inovações tecnológicas, que é o database marketing e os sistemas de 

informatização da força de vendas. 

Porém, mesmo as empresas que já possuem sistema de database marketing e 

informatização da força de vendas ainda não lograram a ampla aceitação e 

integração dos outros departamentos, principalmente vendas, que ainda se 

recusam a assumir .o seu papel no processo de comunicação integrada, base 

fundamental do marketing de relacionamento. 

Portanto, o avanço que o marketing experimentou no ambiente altamente mutante e 

competitivo da década de 90, aliado as inovações tecnológicas, esta propiciando o 

momento adequado para que, além da mudança na filosofia da empresa, 

efetivamente os executivos busquem reestruturar a sua organização para promover 

as mudanças que permitam atuar de forma mais integrada, principalmente com 

vendas. 

O novo milênio dará inícío a uma nova era com inovações tecnológicas, • 
oportunidádes econômicas sem precedentes, surpreendentes reformas políticas e 

intenso renascimento cultural, que exigirão um aperfeiçoamento na forma de 

atender e reconhecer o cliente, e uma total readaptação da estrutura organizacional 

para cumprir a promessa que se fará no posicionamento da empresa e na 

comunicação. 

31 PORTER, Michael E. Vantagem competitiva. São Paulo, Editora Campus Ltda, 1989, p. 49 . 

• ' 
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Nessa nova era, onde o indivíduo ganha nova dimensão, o marketing aperfeiçoará 

as atuais formas de se comunicar e de estabelecer um relacionamento duradouro e 

gratificante com os clientes e prospects, que é a comunicação integrada. A 

organização, também precisará adotar novos processos de trabalho, que será 

chamado de empreendimento ou empresa· integrada. 

No seu mais recente livro, O novo maximarketing, Stan Rapp32
, 

33 propõe a 

estratégia "daring and caring", que significa que não basta ter a excelência do 

diálogo com o cliente, é preciso que a empresa toda realmente se importe e cuide 

do seu cliente. 

O marketing, assim como vendas, foi afetado pelas mudanças no mercado e deverá 

evoluir até chegar a um período em que trabalharão integradas na construção de 

relacionamentos estáveis e duradouros para que a empresa sobreviva, cresça e 

tenha ganhos de participação de mercado, e rentabilidade. 

EVOLUÇÃO PARA O MARKETING DE RELACIONAMENTO 

Para compreender a importância que o conceito de marketing de relacionamento 

assume como filosofia de administração é importante observar como o marketing 

tem evoluído para atender às necessidades de atuação das empresas frente a 

demanda dos clientes e conjuntura de mercado. 

32 RAPP, Stan & COLLINS, Thomas L. Maximarketinq. São Paulo, Edrtora McGraw-Hill, 1991, pp. 2, 
s, 7, 11, 15, 18, 23, 144. 
3 RAPP, Stan & COLLINS, Thomas L. The new ... p.308. 
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Existem diversas maneiras de descrever a evolução do marketing, para Stan 

Rapp34 e Charles C. Carey'5, as fases foram: a Era do Marketing de Massa, a Era 

da Segmentação, a Era do Nicho e a Era do Cliente .. Na Era do Marketing de 

Massa era preciso atender o mercado carente de todo o tipo de produto, portanto, o 

foco estava na capacidade .de produzir em massa e atingir com a propaganda de 

massa o maior número de pessoas. Esta etapa iniciou logo após a Segunda 

Grande Guerra, e teve o seu apogeu nos anos 50 e 60. O cliente se transformou 

em consumidor, revelando pela própria natureza do nome um distanciamento no 

relacionamento. 

Na década de 70, os produtos já tinham atingido um nivel de qualidade ótimo, as 

técnicas de produção já não traziam vantagens competitivas, era preciso organizar 

o esforço de marketing para obter maior retorno sobre o investimento em 

comunicação. Foi nesta época que proliferaram as técnicas de segmentação de 

mercado, permitindo dirigir o esforço de marketing a grupos de consumidores mais 

homogêneos, por isso foi chamada de Era de Segmentação. Porém, o 

consumidor já estava mudando, se tomando mais exigente e com estilos de vida, 

gostos e preferências diversificados:-As novas empresas não podiam usar a 

estratégia competitiva de confronto com as marcas consolidadas no mercado. Era 

preciso encontrar segmentos onde a empresa li der não fosse competitiva, e atender ... 
este mercado o mais especificamente possivel para vencer a barreira de entrada no 

mercado. Este periodo foi chamado da Era do Marketing de Nicho. Desta forma, 

nos anos 80 o mercado foi repartido em grupos cada vez menores de consumidores 

- cada grupo com necessidades e desejos especificas a serem satisfeitos. 

34 RAPP, S. Maximarketing ... p.xv 
35 CAREY, Charles C .. Consumers become customers .. again! The direct marketing opportunity. 
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"Nichificação" era a palavra de ordem. Os anos 90 se caraterizaram pela força 

vinda do consumidor que mudou ·a mercado. Consumidores começaram a ser 

tratados como clientes, no sentido de serem tratados como indivíduos, com suas 

necessidades entendidas e atendidas. 

A Era do Cliente, como foi chamada, se caracterizava pela exigência da 

individualização no tratamento ao consumidor. Esse aspecto foi muito bem captado 

por Carey36
, 

"Hoje, os clientes desejam fazer negócios com empresas que ofereçam 

serviços agregados a seus produtos antes, durante e após a venda. Procuram 

um relacionamento de longo prazo, em que as necessidades individuais 

possam ser atendidas não somente hoje, mas também no futuro." 

Na Era do Cliente existiu uma demanda por produtos ou serviços com mais 

qualidade e valor extra. Porém, não bastou criar o produto, foi preciso prestar um 

excelente atendimento, agregar valor ao produto, facilitar o processo de obter 

informação sobre o produto, comprar e, principalmente, reclamar se algo desse 

errado. 

Foi neste período que alguns autores propuseram a revisão do conceito de - - ~~ 

marketing. Entre estes, se destacou Regis McKenna37
, que propôs o marketing de 

relacionamento, reforçando a- necessidade. da ampliação do escopo do marketing 

para que efetivamente ele se torne a filosofia de administração que conduzirá a 

empresa através da .turbulência do mercado. 

Directions, vol 11, number 2, March!April 1989, p 2 
"'CAREY, Charles C .. Consumers become customers .. àgainl The direct marketing opportunrty. 

I 
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As novas tecnologias têm propiciado ciclos mais rápidos de projeto e vida dos 

produtos que tornam o mercado altamente competitivo. Estamos no limiar de uma 

nova era, que podemos chamar de Era do Marketing em Tempo Rea/38
. O cliente 

com acesso" quase instantâneo a qualquer tipo de infonmação desejará estabelecer 

trocas e relacionamentos no momento erri que lhe convier e quando desejar. 

Para poder dar as respostas e atender no tempo exigido pelo cliente o marketing de 

relacionamento estará dependente , sobretudo, do uso correto de novas 

tecnologias. As empresas precisam aprender o seu manuseio em tempo real do 

único modo possível - adotando-as e colocando-as em prática. A TI será 

empregada não para prever o futuro, mas para os padrões e as tendências que 

afetam todas as esferas do ambiente de negócios. 

Por outro lado, a criação das "superinfovias" ou "superestradas de informação" já 

está revolucionando o comércio e os hábitos de compra. Os clientes do próximo 

milênio, além de exigirem cada vez mais conveniência de compra e serviços de 

valor agregado, querem ser atendidos em tempo real, e isso significa: 

... ter acesso a informações sobre os produtos e as empresas-

e inclusive comprar- (transacionar) 

anytime, 

anywheJ 

anyhow I 
! 

delivery on-time39 

- a qualquer tempo , · 
'' ~ ·.~ ~ .... 

- em qualquer lugar ,' · · 
• b \ 

' : .. 
- por qualquer meió 

( .. 

- com atendimento e entrega imediata. 

Directions, vol 11, number 2, March/April 1989, p. 3 
0 'MCKENNA, Regis. Relationship ... p 1, 23, 45, 78 
38 MCKEN~A, Regis. Competindo em tempo real: estratégias vencedoras para a era do cliente nunca 
satisfeiro. 3 ed., São Paulo, Campus, 1998, p.9, 48. 
3

g Nota da autora: expressão criada nesse estudo que indica a necessidade de resposta imediata às 
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Os clientes têm acesso às informações, sobre os produtos, empresas, noticias a 

nivel mundial, quase instantaneamente. Isso gera mais sofisticação, e maior 

diversidade de gostos, preferências, necessidades e expectativas das pessoas, 

criando perfis de consumo cada vez mais singulares, que exigem ser atendidos. 

Cada uma das eras descritas acima, trouxe grandes mudanças organizacionais: 

novas funções, novas atividades, processos de trabalho diferenciados, porém, 

nunca a gestão empresarial precisou se reorganizar de forma tão drástica, 

principalmente rever a sua estrutura de vendas e marketing, além de adotar o 

modelo de produção da customização maciça, como forma de garantir uma 

vantagem competitiva sustentável. 

Apesar de existirem muitas definições de marketing, o conceito que fornece a base 

para o novo pensamento do marketing de relacionamento pode ser encontrado na 

definição de McNamara40
: 

" Marketing é uma filosofia de administração empresarial, baseada na 

aceitação da orientação para o cliente e para o lucro por parte de toda a 

empresa, e no reconhecimento da importância do papel do marketing em 

comunicar as necessidades do mercado para os principais departamentos 

corporativos da empresa." 

Para que: efetivamente se constitua numa filosofia empresarial, o conceito de 

marketing deve ser capaz de transmitir os objetivos e preceitos básicos que devem 

ser buscados quando a empresa é administrada sob a filosofia de marketing. 

solicitações dos clientes e os prazos de entrega cada vez mais curtos. É o just~in-time na ponta de 
entrega de serviços ou produto. 

\ 
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Como este trabalho não visa se aprofundar na teoria de marketing nem em sua 
I 

evoluçãO:, não iremos nos deter no estudo dos paradigmas em marketing. Primeiro, 

porque não há um consenso entre os teóricos sobre quantos e quais seriam esses 

paradigmas. 

Segundo, porque para os objetivos deste estudo apenas nos interessa interpretar 

quais dos conceitos que preenchem os requisitos para se constituir num modelo 

conceitual para a análise e explicação do marketing como forma de criar e sustentar 

a vantagem competitiva de uma empresa e quais as técnicas disponíveis e suas 

aplicações no campo prático. 

Assim, dos três grupos de paradigmas existentes: o de abordagem essencialmente 

econômica, o de abordagem behaviorista e o que busca integrar as duas correntes 

anteriores, economia política e inovação, a última é a abordagem que mais satisfaz 

os propósitos deste estudo41
. 

Dentro desta última abordagem detivemo-nos em Simhlonds (42
) pois ele identifica 

os seguintes paradigmas em marketing: mercado, sistema, satisfação do 

consumidor, escolha, troca, conflito, vantagem diferencial, atividade, administração, 
I 

-I • -
econom1j e 1novaçao. 

I 
! 

40McNAMARA, Carnon P The present status ofthe Marketing Concept. Journal of Marketing, vol36, 
January, 1972, p. 50-57. 
" Para aprofundamento e verificação destes conce~os recomenda-se: HUNT, Shelby D .. Marketing 
Theory: The Philosophy of Marketing Science. Homewood, I L, Richard D. Jrwin, Inc., 1983.; KUHN, 
Thomas S .. A Estrutura das Revolucões Científicas. 2a. ed., São Paulo, Ed~ora Perspectiva, 1987. 
" SJMMONDS, Kenneth, Marketing as lnovation: The eigth Paradigm. Journal of Manaqement Studies, 
September 1986, p. 484. 
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Como paradigma entendemos um conjunto de conceitos e construções que 

emergem do enfoque sobre um atributo fundamental de uma disciplina e ao redor 

do qual um significativo corpo teórico tenha sido construido, com proposições 

testadas, hipóteses e até leis que não tenham sido encampadas por outros 

paradigmas43
. 

Adotando a abordagem de Simmonds, como aquela que abraça o conjunto de 

conceitos que refletem os atributos essenciais do marketing, então pode-se inferir 

que uma nova proposta de orientação do desenvolvimento de uma empresa voltada 

para marketing ou para o mercado deve necessariamente ter sua base nos 

paradigmas apresentados. 

Por essa razão, para os propósitos deste estudo será usada a definição 

apresentada por McNamara44
. Porque: 

• Conceitua o marketing como uma filosofia de administração empresarial. 

• Enfoca como elemento central do conceito a orientação para o cliente e 

consumidor e sua aceitação por parte de todos os departamentos da empresa 

como um guia para a tomada de decisão. 

• Reconhece o papel do marketing como a atividade que coleta, trata e dissemina 

as informações do mercado para as outras áreas da empresa. 

• Reconhece a importãncia das informações de mercado e do cliente/consumidor 

na administração empresarial. 
I 

..::; SIM MONOS, Kenneth, Marketing as lnovation: The eigth Paradigm. Journal of Management Studies, 
September 1986, p. 485. 
" McNAMARA, Carlton P. The present status of the Marketing Concept. Journal of Marketing, vol 36, 
January, 1972, p. 51. 
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• Reconhece explicitamente o papel do lucro, evitando assim a discussão acerca 

do que significa a orientação p·ara o cliente versus lucro, conforme pode ser 

constatado na própria definição e análise de Houston•s 

Este conceito também justifica que a implementação da filosofia de marketing 

requer que a empresa tenha uma orientação para o cliente baseada num 

conhecimento profundo do mercado, e que essa implementação não é só 

responsabilidade do departamento de marketing, mas de toda a empresa. 

CICLOS DE VENDAS 

Até o início da década de 90, os problemas relacionados á força de vendas eram 

muito mais simples do que atualmente. As mudanças ocorridas no mercado têm 

exigido modificações em diversos aspectos das estratégias de venda. 

Uma das principais mudanças que está ocorrendo é no próprio estilo de venda, da 

venda sob pressão (rápida) para a consultiva, que favorece a construção de um 

relacionamento de longo prazo baseado na confiança e proximidade entre vendedor 

e cliente. 

I 

"A filosofia é servir o cliente como um consultor e não um mascote." 46 

45 HOUSTON, Franklin S.& HOMANS,Richard E., Public.Agency Marketing: Pitfall and Problems. MSU 
Business Topics, vol25, Summer 1977, p. 36-40 
46 Jain, Subhash. Marketing planning & strategy. 1' ed., Cincinnati, Ohio, South-Western College 
Publishing, 1997, p. 481. 
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Outra grande mudança é a importância que a venda pelo telefone (telemarketing) 

está adquirindo nos últimos anos, como parte integrante da força de vendas, 

complementando o trabalho da venda de campo. 

É interessante notar que muitos autores acadêmicos ainda não incluíram nos seus 

textos didáticos nenhuma referência ao telemarketing, e, se o fazem, o incluem 

como uma técnica de vendas isolada da força de vendas tradicional da empresa. O 

telemarketing é tratado como parte do "capitulo" denominado marketing direto. 

Pela forma como o "conhecimento" é apresentado nos livros técnicos e didáticos, 

pode-se perceber claramente a dificuldade de integrá-lo. E, consequentemente, a 

dificuldade que as empresas têm de rever a sua estrutura organizacional para 

incorporar as novas técnicas, criando "ilhas de atividades", caras e muitas vezes 

improdutivas, não pelo valor da técnica em si, mas pela falta de sinergia e 
I 

sobreposição das atividades, que geram aumentos dos custos operacionais, e 

conflitos entre os departamentos responsáveis pelas diversas atividades e funções. 

Uma das principais mudanças em vendas é considerar o telemarketing como parte 

integrante da força de vendas, além de parte importante da estratégia de 

comunicação. Esta mudança organizacional já está sendo verificada na prática, e, 

como não existe teoria que suporte a prática, as empresas têm dificuldade de 
' ~ 

implantação, e de vencer a resistência que se forma no departamento de vendas 

pessoal, ~ue deseja mant~r sua hegecponia como principal meio de construir e 
I 

manter o 'relacionamento com os clientes.Porém, a venda pessoal, a forma mais 

original de todas as promoções, considerada o elemento interpessoal do composto 

de promoção, não inclui outras formas de comunicação: 
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"Venda Pessoal é a apresentação promocional de vendas conduzida na base 

de pessoa a pessoa com o comprador. É uma forma direta de promoção que 

pode ser conduzida face a face, através do telefone, por videoconferência, ou 

·através de meios eletrônicos interativos entre vendedor e comprador ... " 47 

Boone & Kurtz incluem o telemarketing e outras formas de vendas interativas como 

venda pessoal. Porém, no capitulo referente a venda pessoal e administração de 

vendas, o corpo de conhecimento inclui apenas os aspectos estritamente ligados à 

venda pessoal tradicional. Essa observação se verifica em vários autores 

consagrados, como Kotler48
, 

49
, e Czinkota & Kotabe & Mercer, entre outros . 

. o telemarketing está em algum lugar entre a mala direta e a venda pessoal. .. "50 

O mercado tem exigido mudanças constantes na organização de vendas, no perfil 

do vendedor e no estilo da venda, porém nunca foram tão radicais como as dos 

últimos cinco anos, que apenas representam o começo de uma revolução na forma 

de organizar a atividade de vendas, para fazer frente aos desafios do próximo 

milênio. 

Desde os anos 60, a atividade de vendas tem passado por várias fases evolutivas, 

que denominamos "ciclos de. venda"51
, porém a mais profissional e complexa é a 

" BOONE, Louis E. & KURTZ, David L. Contemporarv marketing. 8' ed. The Dryden Press, Nova 
York, 1995, p. 573. 
48 KOTLER, Philip. Administração de marketing análise planejamento implementação e controle. 5' 
ed. Ed. Atlas, Brasil, 1997, pp. 596-622, p. 633. 
'

9 KOTLER, Philip & ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 7' ed. Brasil, Ed. Prentice Hall do 
Brasil, 1 998, pp. 362-388, p. 328. 
50 CZINKOTA, Michael R. & KOTABE, Masaaki & MERCER, David. Marketing management: text & 
cases. 1' ed., Cambridge, Blackwell Publishers Ltd., pp. 473-507, pP. b449. 
51 Vários autores se referem às fases evolutivas, porém não existe um consenso quanto à descrição 
dessas fases. sendo que a autora apresenta uma descrição própria que confronta com as fases 
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que se está delineando para a próxima década. A venda, apesar de ser uma das 

atividades mais antigas da humanfdade, neste estudo será enfocada apenas no 

pedodo pós-guerra. 

Ciclos de vendas 
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O Primeiro Ciclo de Vendas 

No primeiro ciclo de vendas, durante o período da produção e marketing de massa, 

a venda era o ator principal. Quanto mais crescia a pressão para cumprir os 

objetivos de volume de vendas, maior era a carga de trabalho do vendedor e a 

ênfase que se colocava no refinamento das técnicas de vendas agressivas (hard 

selling). Freqüentemente, o departamento de marketing era reduzido, passando da 

evolutivas da venda apresentadas por Gerald L. Manning & Barry L. Reece no livro Las ventas en el 
mundo actual. pois consideram que nos meados dos anos 50 a orientação ao produto cedeu lugar a 
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função de planejamento estratégico e desenvolvimento de mercado para a de mero 

inventor de programas de merchandising e de promoção. 

Nos anos 60 e inicio dos anos 70, o mercado vendia "carateristicas". Os anúncios 

de automóveis apresentavam a~ listas de características e convidavam ·o 

consumidor a compará-las. Passou-se da televisão preto-e-branco à TV colorida. 

Neste periodo de pós-guerra, em todo o mundo se passou da escassez de produtos 

para um mercado ofertado, em que para vender era preciso "empurrar" os produtos 

com muito esforço e energia através dos canais de distribuição. Com a maior oferta 

de produtos, a empresa acreditava que, oferecendo produtos melhores, poderia 

fazer frente à concorrência. 

A empresa concentrou seus esforços no aprimoramento dos produtos do ponto de 

vista das características. Nesse período, a crença na superioridade do produto 

colocou sobre a força de vendas a responsabilidade de fazer a apresentação do 

produto e convencer o cliente de que esse produto de fato atendia às suas 

necessidades. Dessa forma, cabia ao vendedor desenvolver os canais de 

distribuição e forçar a venda, criando o estilo de vendas sob pressão. A palavra de 

ordem para o vendedor era atacar o mercado. Surgiram nessa época os gurus que 

ensinavam, toda a ordem de truques para evitar que o cliente dissesse "não", e o 
I ~ 

vendedor tinha que conseguir um "sim" a qualquer custo. A linguagem desse 

período era agressiva, e até ot.ensiva, e toda a organização seguia a estratégia 

militar de cbntrole e pressão por resultados quantitativos. 
I 

orientação ao cliente, o que na realidade só ocorreu na década de 90, pois a sua metodologia se 
baseia na literatura gerada e não propriamente na realidade empresarial. 
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O melhor vendedor era aquele que mais havia intimidado os clientes e mais 

produtos havia vendido. Em nenhum momento havia a preocupação com o cliente: 

a venda ja estava feita, o cheque da comissão ja estava na mão, e o passo 

seguinte era a próxima venda para o próximo incauto. Foi nessa época que se 

formou o estereótipo do vendedor de carros usados ou de enciclopédias. 

Nessa época, tudo era muito simples: o vendedor vendia produtos, o comprador 

comprava esses produtos, e o consumidor comparava as características desses 

produtos. E quando algo dava errado, era só baixar os preços e fazer uma boa 

campanha publicitaria, que as vendas voltavam a acontecer. Na organização houve 

o fortalecimento da diretoria de vendas, e normalmente a atividade de marketing 

era um departamento subordinado a area de vendas, com funções ligadas a 

promoção, merchandising e propaganda. Para vender o que produziam, as 

empresas gastavam enormes somas em propaganda pelo rádio, pela televisão, por 

meio de cartazes e outras mídias de massa. Algumas empresas alocavam pessoas 

para o gerenciamento do produto; elas foram as estruturas precursoras dos 

gerentes de produto. 

O Segundo Ciclo de Vendas 

As empresas ainda tinham como o seu principal objetivo vender o que produziam. 

Era preciso modernizar a força de vendas e torna-la especializada. Foi a época em 

que floresceram os engenheiros de vendas nos cargos de vendas, ou os 

especialistas em segmentos de mercado. 

Mesmo durante a era da segmentação, o objetivo de atender melhor o consumidor 

ou cliente pela divisão do mercado em segmentos mais homogêneos e passíveis de 
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serem atendidos dissimulava a verdade de que o produto ainda continuava sendo o 

rei. A perspectiva era de dentro ·para fora, concentrava-se nos produtos da 

empresa, e enfatizava a venda e a promoção para obter vendas lucrativas. Tudo 

era centrado na conquista do cliente: fazer vendas a curto prazo, concentrando-se 

na transação da venda e não em construir relacionamentos lucrativos com os 

clientes. E, se o cliente ficasse insatisfeito, logo ele esqueceria e voltaria a comprar. 

Poucas empresas procuravam entender o mercado, realizar a segmentação e criar 

produtos, e se organizar para atender melhor os segmentos selecionados como 

alvo. Acreditava-se que para vender bastava criar alguma promoção do tipo "leve 

três e pague dois". A força de vendas continuava sendo pressionada por resultados 

quantitativos, e a venda tinha se tornado um processo manipulador e explorador. A 

obsessão era a quantidade, os vendedores eram remunerados por quantidade 

vendida. Proliferavam os planos de incentivo. 

Para cumprir suas metas, a força de vendas exigia maior poder de ataque, e 

surgiram os vendedores de descontos. Nessa época foi iniciada a prática da lista de 

preços superestimada, com valores superiores ao valor real de vendas desejado. 

Um dos mais fortes argumentos era: "veja, posso lhe dar 40% de desconto sobre o 

preço de tabela", acostumando o varejista ou o comprador institucional a comprar e 
"~ 

negociar em termos da promoção oferecida. 

No final dos anos 70, o professor Philip Kotler escreveu seu famoso artigo "Da 

obsessão de vendas à eficácia de marketing", que denunciava os perigos dessa 

geração de vendas, dizendo que: 
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a venda está centrada nas necessidades do vendedor; responde à 

necessidade do vendedor de converter produto em dinheiro ... " 52 

Kotler também assinalava que essa época se caracterizava por uma mentalidade 

de vendas que valorizava: 

• pensar em termos de volumes de vendas; 

• pensar a curto prazo - na próxima venda; 

• pensar nos clientes individualmente, em vez de pensar no mercado em seu 

conjunto; 

• pensar que o trabalho de campo é mais importante do que o trabalho de 

planejamento e controle da atividade. 

Com a concorrência crescente, a oferta de mais e melhores produtos, a noção de 

que a venda por desconto não mais trazia os resultados desejados, e na 

contingência da perda de mercado, outras empresas buscaram diferenciar-se 

procurando conhecer seus consumidores, saber por que compravam os seus 

produtos e quais eram as suas necessidades, a fim de dotar a força de vendas de 

argumentos ainda mais refinados para vender os seus produtos, sem uma 

verdadeira preocupação com o cliente/consumidor. 
! 

Além disso, algumas , .. 
circunstâncias de mercado, como a insatisfação crescente com o atendimento, a 

falta de • diferenciação entre os produtos, o desgaste da venda agressiva e a 

percepção de que era preciso fazer alguma coisa para diferenciar uma empresa 

das outras, colaboraram na introdução do conceito de venda com valor agregado. 

52 KOTLER, Philip. Da obsessão de Vendas à eficiência de marketing. Revista Exame, 24/05/78, p. 45-
53 
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Nesse ciclo é que se inventaram a garantia de 5 anos e o conjunto ampliado de 

serviços agregados ao produto. Os computadores vinham com programas e jogos; 

a televisão, com controle remoto. O consumidor deixou de comprar apenas as 

características para comprar também os beneficios. Os que antes compravam uma 

copiadora para fazer cópias, agora as compravam porque eram mais rápidas, 

porque faziam mais cópias por minuto, e porque vinham acompanhadas de um 

contrato de manutenção. Os que compravam máquinas de escrever para fazer os 

seus textos, agora compravam algo totalmente diferente, que era o processador de 

textos, p*ra o qual também era preciso comprar o conjunto que era o seu valor 

agregado, o software e o curso de treinamento. 

Era o momento do produto ampliado, que oferecia serviços e beneficios adicionais 

ao consumidor. O produto deixa de ser um conjunto de características ou aspectos 

tangíveis. 

"Os consumidores tendem a ver os produtos como um pacote complexo de 

benefícios que satisfazem às suas necessidades."53 

Os hotéis começaram a apresentar o funcionário do mês, afixando quadros de 

honra; o* bancos começaram a exigir que os caixas sorrissem para seus clientes; 

algumas' empresas começaram a treinar suas telefonistas a atender as ligações 

dizendo: I "Bom dia, obrigada por chamar a Alfa Empreendimentos. Em que posso 

ajudá-lo?" 

53 KOTLE~, Philip & ARMSTRONG, Gary. Principias ... p. 190. 
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Para muitos consumidores, o valor agregado ao produto trazia a promessa de um 

serviço melhor. E ficaram satisfeiios por um tempo, mesmo que todas essas 

atividades fossem apenas uma operação cosmética, que só mais tarde iria culminar 

com a era do cliente, em que a qualidade, no sentido amplo, seria a palavra-chave 

para a satisfação real do cliente. 

O perfil do vendedor mudou: agora ele deveria ser um especialista num 

determin1ado segmento ou grupo de clientes. Além disso, foi treinado para deixar de 

vender características e vender benefícios, e convencido a abandonar práticas e 

técnicas. de vendas questionáveis; porém, a verdadeira mudança não havia 

ocorrido. 

O vendedor ainda era cobrado e recompensado pelo volume de vendas, pois agora, 

sendo um especialista, deveria vender ainda mais, pois a empresa o estava 

munindo de informações precisas sobre o consumidor, o segmento a que pertencia, 

e os argumentos que garantiam a venda bem-sucedida. Os gastos com pesquisa 

de mercado aumentaram significativamente, bem com o investimento em 

treinamento e programas de incentivo e recompensa. As grandes convenções de 

vendas e os gurus motivadores eram pagos a peso de ouro. 

~ ' 

Porém, I satisfazer o cliente passou a ser obrigação de outros departamentos. 

Persistia o estereótipo negativo do vendedor, que só se interessava pela venda; a 

pós-ve~da tinha que ser feita por outros profissionais, em outros departamentos. 
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O Terceiro Ciclo de Vendas 

Finalmente na década de 90, as empresas começaram a entender e aceitar a 

orientação para o cliente, em que "ter cuidado e importar-se com o cliente" 

realmente se tornou uma vantagem competitiva que mantém ou amplia a 

participação de mercado. É nesse momento que a_ força de vendas se descola do 

processo evolutivo, porque a empresa começa a adotar novas técnicas de vendas e 

de assistência ao cliente, isoladas da estrutura de vendas de campo54
, que 

permanece reativa e cética quanto aos resultados. 

Formam-se nas empresas outros departamentos, como o do telemarketing de 

vendas, de atendimento ao cliente, antagonizados e desacreditados pela força de 

vendas, mas que provam sua eficácia pelos resultados que apresentam. O 

vendedor precisa ser polivalente, e começa a ser obrigado a fazer a venda 

consultiva e a exercitar de fato o que os teóricos haviam definido como o conceito 

da venda pessoal profissionalizada, que era, segundo Boone & Kurtz: 

uma abordagem de vendas orientadas para o cliente, que emprega 

técnicas confiáveis, não manipulativas, para satisfazer a longo prazo as 

necessidades tanto do cliente como da empresa vendedora .. .''55 

I 

Nesse contexto, os vendedores passam a ser consultores que irão solucionar os 

proble~as dos clientes, focalizando suas necessidades antes, durante e após a 

venda. Recebem informações sobre o mercado, sua empresa, os produtos, a 

SA Nota da autora: ~vendas de campo~ significa o grupo de vendedores que faz a visita pessoal ao 
cliente. 
55 BOON,E, Louis E. & KURTZ, David L. Contemporary ... p. 643. 
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concorrência, e sobre seus clientes. São treinados em técnicas de negociação e 

relacionamento interpessoal. 

Porém, a estrutura organizacional não empreendeu as mudanças neces·sárias para 

que, de fato, os vendedores pudessem· praticar o que era exigido: o perfil do 

vendedor continuou o mesmo e não se forneceu os recursos necessários para esse 

tipo de venda. Exigia a mudança, a adoção de novos processos, forçada pela 

ditadura dos processos de qualidade total, sem fazer a verdadeira revisão dos 

. processos da venda e do ciclo do pedido. 

A Era do Cliente exige maior proximidade com o cliente, a construção de 

relacionamentos estáveis e duradouros, para que a empresa possa se beneficiar da 

redução de custos daí proveniente. Porém, o vendedor continua a ser recrutado 

com o mesmo perfil e medido pela quantidade da venda. Os planos de incentivo e 

as avaliações de performance são baseados em volume. 

É nessa fase que os conceitos de marketing de relacionamento, database 

marketing e comunicações integradas, surgem como o Santo Graal. As 

experiências de empresas de vanguarda como a American Airlines são levadas a 

todo tipo de negócio, e proliferam os Programas de Fidelização do Cliente, com os 

seus cartões de fidelidade, os clubes de assinantes, os clubes de clientes. 

Prograrilas que os clientes ainda acostumados a comprar por desconto pouco 

valorizam. O clube de assinantes é um exemplo típico, pois mesmo em eventos 

gratuitos a adesão é muito pequena, mostrando que é preciso inovar sempre. 
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Assim, na área de vendas surgem paradoxos: de um lado se exige uma política de 

vendas com mais qualidade, com enfase na construção do relacionamento, e. de 

outro, cobra-se dos vendedores maior produtividade, mais visitas, mais vendas, 

mais preenchimento de relatórios, mais coleta de informações. 

O vendedor reclama e se toma mais reativo ás mudanças que lhe são exigidas, 

pois, como sua avaliação é feita por resultados de vendas. por que preencher um 

relatório ou manter uma base de dados atualizada, se isso não irá reverter em 

vendas ou pontos para recompensa? Para ele esse é somente mais um trabalho 

que irá tirá-lo de campo, que é a sua área de "guerra", ou melhor, de resultados. 

Os vendedores recebem notebooks, acesso remoto aos seus escritórios, 

treinamentos baseados na PNL e na inteligência emocional56
. 

Portanto, é preciso empreender profundas mudanças na estrutura organizacional, 

no perfil do vendedor, na integração das funções e na própria organização da 

empresa, pois no estudo de caso, verificou-se que ainda construi"se uma força de 

vendas de primeira geração com a suavidade da abordagem de venda da terceira 

geração, o que provoca ineficiência e aumento nos custos da venda. Também, 

verificou"se que as empresas, ainda não têm estrutura para promover as mudanças 
'F 

necessárias, porque a teoria não conseguiu apresentar, de forma clara, um modo 

I 
de realizar a aplicação prática dos conçeitos propostos. A adoção de uma estrutura 

adequada exige primeiramente uma mudança no paradigma referente à atividade 

de vendí!s e marketing. 

56 UProgramação neurolingúfstica" (PNL), e "inteligéncia emocional" são as palavras de ordem em 
treinamentos de vendedores desde meados da década de 90. 



48 

O Quarto Ciclo de Vendas 

Estamos entrando no próximo milênio, e a superinfovia (ou superestrada da 

informação) com acesso pela Internet, o mundo digital, enfim, está tomando o 

consumidor ainda mais exigente. Agora, o cliente/consumidor não só deseja cada 

· vez mais informações e bom atendimento, mas cada vez mais rápido, em tempo 

real. O cliente/consumidor deseja ligar o telefone ou a Internet, realizar a sua 

solicitação e receber a resposta imediata e interativamente. 

As empresas irão utilizar muito mais intensivamente a tecnologia da informação 

para reduzir os custos, ao mesmo tempo que irão diminuir o tempo de resposta 

para atuar em tempo real, e implementar a venda online. Desta forma terão que 

rever as' suas estratégias de vendas para atender diretamente às diversas 

necessidades dos clientes e construir com eles uma relação duradoura e estável. 

Só a integração entre a venda pessoal externa e interna (telemarketing) e formas 

de comunicação muito mais eficientes, com o uso intensivo da informação, 

' viabilizará o atendimento cada vez mais individual e personalizado ao cliente, a 

custos permissíveis. 

A separação entre vendas, administração de vendas, telemarketing e outros 

departamentos técnicos, e a aparente autonomia dos departamentos, que gera 

tantos cbnllitos interdepartamentais e prejudica o atendimento pleno ao cliente, -

serão substituídas por uma divisão de tarefas no ciclo de vendas e no atendimento 

do pedido. 
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Uma das principais mudanças que afetarão a forma como os vendedores 

organizarão o seu tempo e as atividades que desempenham é que a força de 

vendas fará parte de um processo de venda com comunicação integrada. Os 

departamentos de vendas e marketing, que antes trabalhavam exercendo funções 

separadas, agora terão de considerar a abordagem da comunicação integrada com 

estágios múltiplos, que precisarão ser coordenados como numa linha de produção, 

em que cada fase prepara o trabalho para a fase seguinte. 

Os três ciclos de vendas apresentados anteriormente, marcaram e continuam 

marcando o estilo de gerenciamento de vendas e marketing d.as empresas, sendo 

que existe uma defasagem entre o estágio evolutivo no Brasil, nos Estados Unidos 

e na Europa. Em uma passada pela própria literatura existente, percebe-se a 

I 

defasagem em termos dos ciclos de venda e nas eras de marketing. 

Outro fato é que no Brasil, na América Latina e na Europa verifica-se uma 

defasagem entre os processos de gestão de marketing e vendas dentro dos seus 

próprios países e setores econômicos, porém o que é mais significativo é a origem 

do capital. Se a origem do capital é americano as empresas estão mais adiantadas. 

se a empresa é familiar e local verifica-se que a sua gestão de vendas ainda 

conserv~ as caraterísticas da primeira geração de vendas. 
' ! 
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Para a adoção do conceito de marketing de relacionamento é preciso realizar 

algumas mudanças na estrutura hierárquica para que as pessoas tenham mais 

autonomi~ para relacionar-se com o mercado. A forma de administrar a empresa e 

as funções da força de vendas precisam ser repensadas para que obtenha-se o 

comprometimento dos funcionários no atendimento do cliente e aumente-se a 

produtividade do esforço de comunicação . Também é necessário complementar o 

atual quadro com novas funções como redator de script, administrador de data base 

marketing, administrador de listas, gerente de telemarketing. Porém, o que verifica-

se é que a estrutura baseada na hierarquia está em dificuldades para ajustar-se aos 

"novos tempos" onde a resposta ao mercado deve ser dada em tempo real. 

A tradicional estrutura hierárquica está mal preparada para responder ao novo 

ambiente de negócios. A hierarquia de comando e controle funcionou bem nas 

organizações militares, eclesiásticas e burocráticas, em tempos passados. Este tipo 

de organização separa as pessoas em dois tipos: as que comandam e as que 

obedecem. 

No inicio da cadeia está o comandante (CE057
) e no final os comandados. Entre 

I . 
esses dois grupos existe uma cadeia de comando, de gerências médias, que 

transmitem a informação de cima para baixo. A comunicação de baixo para cima é 

limitada, a não ser pelas relações de trabalho formais, que pode assumir a forma de 

57 Nota da autora: CEO, abreviação de Chiei executive Office. equivalente ao presidente ou principal 
executivo ~as empresas. 
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um telefonema, uma reunião ou memorandos. O cliente é atendido por um dos 

extremos da cadeia, que é a ·dos comandados, que são motivados por 

recompensas materiais, punição e medo. O relacionamento com o cliente é 

determinado por diretrizes que chegam, na maioria das vezes distorcidas, de cima 

para baixo. Portanto, pelo ryJOdelo de rélacionamento imaginado pelos que tem 

menos contato com o cliente, e devido ao fluxo interrompido da informação ou falta 

de cultura, não conhecem ou não consideram a dimensão total do atendimento ao 

cliente. 

Este tipo de estrutura favorece a visão de dentro para fora, facada para a gestão e 

não no cliente. Inovação e criatividade precisam estar presentes no atendimento ao 

cliente, no desenvolvimento de novos produtos, na adaptação do marketing mix às 

mudanças do mercado. Além disso, a adaptação continua da empresa às 

mudanças cada vez mais rápidas no mercado exige um esforço considerável de 

tempo e dedicação. 

Nas empresas, o mando médio consome a maior parte do seu tempo nas batalhas 

de poder, e os "subordinados" seguem ordens no atendimento ao cliente 

respondendo ao instinto de sobrevivência, que lhes dizem "não assuma riscos". 

Este cenário pode parecer estereotipado, porém em qualquer estudo, palestra, e 
~ 

até mes(Tlo nas empresas este ambiente é percebido, e hoje gasta-se uma soma 
I 
I 

consideráve~em técnicas.,das mais diversas para treinar, e dar mais autonomia aos 

diversos elos da cadeia cliente-fomecedor. Hoje, na maioria das empresas, já 

aceita-se que a estrutura precisa mudar, e que é preciso obter comprometimento, 

auto-motivação dos empregados, criatividade e respostas às demandas do 

mercado e consequentemente do cliente. 
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Na realidade, deve-se buscar atingir o ceme da questão, que é a mudança na 

I • • 

natureza da própria organização e na maneira de conduzir os negócios. E preciso 

reestruturar-se para relacionar-se, porém a amplitude da mudança é uma decisão 

estratégiça que envolve recursos e a própria continuidade da empresa. Uma das 
' 

mudanças mais importantes é a integraçã·o entre vendas e marketing, pois não são 

atividades de natureza distinta. São partes de um processo de atendimento, e a 

tendência é que toda a atividade de vendas dependa ou transforme-se numa 

atividade de marketing, e não ao contrário. 

Muitas empresas já estão passando pelo processo de transição para uma nova 

organização, mais aberta, orientada para o cliente, porém os modelos de 

reestruturação são muito diferentes entre si. Segundo Tapscott & Caston58 
" 

' 

" ... nenhuma empresa atualmente desenvolveu uma metodologia consistente 

de implantação do novo modelo. Não existe nenhum manual ou guia para a 
I 

nova abordagem. Existem muitas dimensões de mudanças, as empresas 

estão se movendo de uma para outra, ou em todas de uma vez ... " 

Ainda não existe consenso sobre o processo de implementação, porém existe um 

consensp do que está mudando na estrutura hierárquica, e que uma grande parte 

I 
das mudanças é melhor conduzida se a empresa estiver orientada para o mercado, 

' 
tocada no cliente. Entre as principais mudanças em curso, podem ser destacadçs 

os seguintes vetores: 
! 

~APSCOTT, Don & CASTON, Art. Paradiqm Shift. 1st ed., New york, McGrow-Hill, Inc., 1993, p 11. 
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Figura 2.1 -As mudanças organizacionais 

Estrutura vários níveis hierárquicos Poucos níveis 

Filosofia voltada para gestão Voltada para o 
relacionamento com os 
clientes 

~nfase nos recursos financeiros . humanos e de informação · 

Estado estável, estático dinãmico, mutação 

foco -gerencial gerentes profissionais 

Key drivers recompensa ou punição comprometimento 

Base da ação controle autonomia para agir 
. 

Motivação individual satisfazer os superiores atuar como uma equipe 

·Aprendizado especialização competência ampliada 

Relacionamento competitividade cooperação 

Atitude dos empregados fazer o dever identificação 

Gerenciamento controle dos gerentes auto gerenciamento 

Principal requisito saber dar ordens saber liderar 

Base da cgmpensação posição na hierarquia reconhecer a competência 

Principal vetor . · orientação para o lucro orientação para marketing 

Principal responsabilidade com os resultados com a qualidade de vida da 
empresarial comunidade 
Organização · departamental • em rede 

.... 

Adaptado de PRESCOTT & CASTON, The power ... p. 11 

O conceito de organização tem-se expandido para incluir as ligações com os 

parceiros de negócios - fornecedores e clientes. O que pode ser considerado como 

um dos indicadores de adoção do conceito de marketing de relacionamento. 

Quando cada um dos vetores de mudança é analisado, pode-se inferir que a 

direção das mudanças para "nova" organização favorece e é favorecida pela 
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adoção do conceito de marketing de relacionamento como filosofia de 

administração, pois capacita os profissionais na atuação orientada para o cliente 

dentro dos parâmetros apresentados pela autora59
, em 1992. Para avaliar o que 

significa a relação entre a adoção do conceito de marketing, a integração entre as 

áreas e as mudan_ças organizacionais, ·é preciso voltar ao conceito do que é 

orientação para o mercado, que é um dos alicerces do conceito de marketing. 

A orientação para o mercado60
, aparece pela primeira vez em 1960, no artigo de 

Robert J. Keith61
, oferecendo a visão clara de que é preciso mudar a atuação da 

empresa, para facilitar a adoção do conceito de marketing , que pressupõe uma 

interação muito maior da empresa com os com todos os integrantes da infra-

estrutura da indústria: de clientes a concorrentes, passando por todos os agentes. 

" ... to built into ou r organization a new management function which would 

direct and control ali the other corporate functions from procurement to 

productions to advertising and to sales... Marketing permeates the entire 

organization, Marketing plans and execute the sale - ali the way from the 

conception of the product idea, through its development and distribution, to the 

customer purchase." 

---~--------·' 
59BRETZKE, Miriam. O marketing de Relacionamento ... p. 15-26 
"'Nota da 1autora: Os conceitos orientação para o mercado, orientação para o cliente. orientação para 
marketing, academicamente apresentam diferenças conceituais. que podem implicar em escopo e 
forma de atuação diferenciadas em relação ao cliente. Porém, para simplificar o entendimento, nesse 
estudo, os conceitos são citados e entendidos como similares. Porém, cumpre ressaltar que a autora 
concorda com Shapiro de que o emprego do termo Orientação para o Mercado é mais adequado do 
que orientação para marketing devido a três razões: 
a) a adoção do conceito de marketing não é função exclusiva do departamento de marketing ou 
atinente exclusivamente ás suas funções; b) o termo "Orientação para o Mercado"" tem menor 
conotação política, pois não enfatize a importância da função de Marketing dentro da empresa; c) o 
termo foca a atenção no mercado, o que inclui consumidores ou clientes e os fatores que os afetam, 
como p.e, a ação da concorrência e dos outros integrantes da infra-estrutura da indústria. Para 
aprofundamento neste assunto recomenda-se a leitura da obra BRETZKE, Miriam. Idem ... p. 15 a 36. 
6 KEITH, Robert J.,The Marketing Revolution, Journal of Marketing. vol. 24, January 1960. p. 35-38. 

I 
I 
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Partindo de Theodore Levitt62
, Adrian F. Payne 63,e Kohli & Jaworski64

, pode-se 

traçar as características da administração de marketing na nova organização e as 

suas implicações. 

1a. Característica: decisões e ações Jnformation Driven 

A empresa precisa estar oq;1anizada e instrumentalizada com a TI para obtenção 

on-line e em tempo real de todas as informações sobre os seus clientes e 

consumidores atuais e potenciais, suas necessidades, desejos, preferências, e 

. todos O$ relacionamentos relevantes (reclamação, compra, forma de pagamento) 
I 

etc., com a finalidade de conhecê-los profundamente, então definir a estratégia de 

marketing mais adequada e as ações táticas mais viáveis. Isto é, todas as decisões 

começam e terminam com o consumidor ou cliente, conforme enfatiza McKenna 65
, 

e Anderson & Cateora 66
• 

2a. Característica: cordenação interfuncional 

As informações acerca dos clientes e consumidores serão coletadas por toda a 
i 

empres~. tratadas com as técnicas de database marketing e depois disseminadas 

pela organização, que precisará estar receptiva e responder em tempo real às 

necessidades de relacionamento e reconhecimento. Portanto, verifica-se que a 
I 

orientaç~o para o mercado pressupõe que a empresa atue interativamente, pois 

conform~ delineado por Wind e Robertson67 para criar valor superior para os 

clientes,! a interdependência do marketing com as outras funções precisa ser 

52 LEVITT, Theodore, Marketing Myopia, Harvard Business Review, July-August, 1960 p. 45-56. 
63 PAYNE, Adrian F., Developing a marketing-Oriented Organization, Business Horizons, May/June, 
1988, p. 46-53 . 
., KOHLI, Ajay K. & JAWORSKI, Bernard J., "Market.. ,p. 3. 
65 McKENNA, Regis. Relationship ... p. 43 
66 ANDERSON, Clifton R. & CATEDRA, Philip R.. Marketinq lnsight. 2a. ed., Appleton, 1968, p. 4. 
67 WIND, Yoram & ROBERTSON, Thomas S., Marketing Strategy: New directions for Theory and 
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sistematiplmente incorporada na estratégia de marketing da empresa. Kohli & 

Jaworski68 denominam essa prática C:omo a do marketing coordenado, isto é, 

"1) um ou mais departamentos engajados· nas atividades desenvolvidas para 

conhecer as necessidades atuais e ·futuras dos clientes e os fatores que as 

afetam, 2) esse conhecimento é disseminado através dos departamentos, 3) 

os vários departamentos estão engajados nas atividades objetivando atender 

as ~ecessidades dos clientes " 

Naver & Slater 69 se referem a este aspecto como a coordenação interfuncional, se 
I 

caracterizando em: 

" a 
1

utilização coordenada dos recursos da empresa para gerar valor superior 

para o seu "target" de clientes ... criar este valor agregado é mais do que uma 

função de Marketing ... é uma função de toda a empresa". 

3a. Característica: Foco em relacionamentos 
I 

A empresa precisa estabelecer relacionamentos também com a infra-estrutura do 

mercado, monitorando, interagindo, estabelecendo alianças e obtendo informações 

sobre fat~res exógenos do mercado que afetam as necessidades e desejos dos 

seus clientes e consumidores, tais como leis, concorrência, novos produtos e 

mudança1s sócio-econômicas. 

Research, Journal of Marketing, vol47, Spring 1983, p. 12-25. 
68 KOHLI, Ajay K. & JAWORSKI, Bernard J., "Market...,p. 3. 
69 NAVER.

1

John c. & SLATER, Stanley F., "The Effect of ... , p. 22. 
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Dos fatores exógenos um dos mais importantes é sobre a concorrência atual e 

potencial, segundo Kotler70 O relacionamento com a concorrência é importante 

para atuar-se sobre os outros fatores incontroláveis do mercado, principalmente a 

legislação e a interferência governamental. A diferença entre os diversos atores do 

jogo concorrencial, não está mais no domínio da informação e sim, no seu uso para 

formular as estratégias. É a habilidade do uso da informação por toda a 

organização na tomada de decisão que se constituirá na verdadeira vantagem 

competitiva do novo milênio, pois as informações hoje são commodities que 

navegam a custo quase zero pelo marketspace. 
I 

A vantagem competitiva está nas informações que cada empresa tem do seu 

' cliente, como a transforma em insumos para a tomada de decisão e o uso efetivo 

na ponta do relacionamento com o cliente. Especificamente segundo Naver & 

Slater7
': 1 

"~ustomer Orientation is the sufficient understanding of one's target buyers to 

be able to create superior value for them continuously ... by increasing benefits 

to 1the buyer or decreasing a buyer's total acquisition and use cost. A 

Costumer Orientation requires that a seller understand a buyer's entire value 

chain." 
I 

A importãncia da orientação para a concorrência tem duas facetas. Primeiro, as 

I 
ações da concorrência sobre o mercado impactam os consumidores ou clientes 

diretamente pela comunicação ou indiretamente pelas decisões sobre produtos, 

7° KOTLER, Philip. A design for lhe Firm's Marketing Nerve Center Business Horizons, vol 9, Fali 1966 
p. 63-74. 
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distribuição e preço modificando a percepção e o comportamento dos 

consumidores ou clientes em relação às empresas que estão atuando num 

determinado público-alvo. 

4a. Característica: Foco no longo prazo· 
I • 

Os conceitos de longo prazo e lucro devem fazer parte da orientação para o 

mercado, pois se relacionam com o nível de resposta que a empresa precisa dar ao 

mercado para garantir a satisfação dos consumidores ou clientes, e manter a 

vantagem competitiva através do processo continuo de inovação, quanto mais 
I 

complexo e mutável é o ambiente competitivo mais recursos, principalmente 

financeiros, são requeridos. 

De acordo com Anderson 72 a perspectiva de longo prazo é implícita na orientação 

para o mercado, devido aos investimentos que são necessários para que a 

empresa se mantenha em constante processo adaptativo às necessidades dos 

clientes e às condições competitivas. 

Para superar as resistências geradas pela nova forma de administrar a empresa há 

necessidade de uma liderança efetiva, que incentive a interrelação entre os 

depar!af\lentos e demonstre as,.vantagens que advém para cada área de trabalhar 

integradJs na construção da vantagem competitiva para a empresa. Finalizando, as 
I • 

empresas ao passar pelo processo de transição na prática efetiva do marketing 

devem estar atentas para a diferença entre as atividades de marketing e o processo 

de marketing. 

"NA VER, John C. & SLATER, Stanley F., "The Effect of..., p. 21. 
72 ANDERSON, Paul F., "Marketing, Strategic planning and the Theory ofthe Firm". Journal of 
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Não se efetiva a implantação da orientação para o mercado desenvolvendo as 

atividade~ de marketing, tais como propaganda, promoção, pesquisa, planejamento 

de produto, vendas etc, ou simplesmente fortalecendo o departamento de 

marketing como unidade estanque. O processo de marketing envolve a empresa 

inteira na adaptação entre os seus produios e as necessidades dos seus cli~ntes. 

Alcançara orientação para o mercado é uma questão de processo apoiado 

fortemente na TI. 

I 

marketing '46 Spring, p. 15-26. 
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INTEGRAÇÃO DO MARKETING À TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

IMPACTO DA TECNOLQGIA DA INFORMAÇÃO 

A adoção do conceito de marketing de relacionamento como filosofia empresarial 

adquire p seu maior impulso no final da década de 90 como forma de obter ou 
i 

manter ~ vantagem competitiva frente a globalização dos mercados e o ambiente 

mutante dos negócios. Mas, o verdadeiro acelerador e facilitador é o uso da 

tecnologia da informação (informática e telecomunicações) que permite um fluxo de 

informação sistemático e consistente sobre os clientes, mercado, micro e 

macroambiente. 

A utilização dos produtos e serviços gerados pela tecnologia da informação não só 

impacta a forma de administrar a empresa e seus processos internos, mas também, 

o ambiente na qual ela opera: a atuação da concorrência e o estilo de vida, 

necessidades e preferências dos seus clientes e consumidores. Na figura 2.2 está 

representada a integração entre TI e a estrutura organizacional. 

Segundo, Keith Fletcher, tecnologia da informação73 tem três grandes áreas: 

informátiba, microeletrônica, e telecomunicações - que combinadas oferecem uma 
I 

gama enorme e variadas de produtos e serviços. Para ele, uma definição que 

engloba as três áreas é: 

73 Nota da utora:Aigumas vezes, no contexto deste estudo, a definição de TI, será usada com sentido 
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Figura 2.2- Integração entre marketing e TI e a estrutura organizacional 

• Globalização 
• 

1 Exigência de relacionamento com 
cliente, fornecedores, distribuição 

• Competrtividade 
• Serviços de valor agregado 
• Custos 

Impulsionando 

• ... ___ _,... 
• 

O aumento a 
capacidade da TI 

Telecomunicações (Rede de 
comunicação de dados) 
Data bases integrados 
Softwares de gestão e informatização 
de vendas/marketing 

" Tecnologia da informação é a coleta, processamento, armazenamento, 

apresentação e transmissão da informação, em todas as suas formas. TI 

inclui computadores, telecomunicações, redes de informações, Internet, 

superinfovias, "on-line databases", softwares, bem como fax, telefonia móvel, 

televisão a. cabo, e outras formas de comunicação pessoal e de massa."74 

I 

restrito, se referindo apenas a Informática- Hardware e Software e Sistemas de informações. 
7

' FLETCHER, Keith. Marketing Management... p. 5. 
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As superinfovias de informações ou vias expressa de informações. representam um 

dos avanços mais expressivos que está ocorrendo desde 1995 e que deverá seguir 

até 200S, com a convergência dos computadores, das TVs e dos telefones em um 

mesmo artefato tecnológico de acesso fácil, barato e massificado. Desta forma, 

todo o sistema de informações da em.presa, desde a geração até .0 uso da 

informação adquire uma nova dinâmica, que desnuda os fatos do cliente, da 

empresá, da concorrência e dos fomecedores. Tudo girará mais rápido, e as 
I 

decisões empresarias precisarão ser ainda mais ágeis, para que a empresa não 

. seja ultrapassada pela concorrência ou banida pelo consumidor que dará a sua 

preferência para quem lhe atender em tempo real. 

Os aspectos sociais, econõmicos, e políticos alterando continuamente e 

rapidamente o ambiente competitivo, levam as empresas a buscar aumentar a 

produtividade e obter uma vantagem competitiva. Todos esses fatores, tendências e 

mudançàs convergem para o fator mais relevante que é o valor da informação. 
' 

Esse valor fica mais evidente quando se considera o processo decisório - a 

informação adquire um valor estratégico. Segundo Schoner & Uhl 75
, o valor da 

informação para uma decisão empresarial é determinado por três fatores: 

I 
o Grau de incerteza quanto ao resultado de vários possíveis cursos de ação. 

o As conseqüências econõmicas de se tomar uma decisão incorreta. 

o A quantidade de incerteza inicial que se espera que a informação reduza. 

75 SCHONER, Bertam & UHL, Kenneth P .. Marketinq Research, lnformation Systems and decision 
Making. 4th. ed., New York, John Wiley & Sons, Inc., 1982, p. 18 
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O ambiente competitivo do novo milênio continuará exigindo um grau cada vez 

maior e ,mais complexo de informações, devido ao crescente nível de incerteza e 
' 

turbulência, pois quanto maior o grau de incerteza, maior é a necessidade de 

informações que devem ser obtidas e prOcessadas e mais valiosas elas se tomam. 

McKenna76 lembra que: 

" ... as mudanças são tão rápidas e imprevisíveis que estabelecer padrões de 

com~ortamento de mercado é possível. .. " 
I 

Achrol77 é ainda mais enfático quanto ao caráter turbulento que irá caracterizar os 

próximos anos: 

"O ambiente do futuro será notadamente caracterizado por um nível de 

' 

diversidade, conhecimento, riqueza e turbulência, nunca antes 

experimentado." 

Portanto, verifica-se uma demanda crescente por informações para reduzir o nível 

de incerteza da tomada de decisão, e as inovações tecnológicas estão propiciando 

a intensificação do uso da informação, modificando completamente o processo 
' 

decisório,' e inclusive, a maneira das empresas fazerem negócios. Entre os vários 

fatores que facilitam o uso efetivo da informação, os mais importantes são: 

"McKENNA, Regis. Relationship Marketing. p. 21. 
n ACHROL, Ravi S., Evolution ofthe Marketing Organization: New Forms for Turbulent Environments, 
Journal of Marketinq, vol.55, October 1991, p. 77-93. 
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• Redução do custo dos equipamentos de Informática; 

• Contínuo desenvolvimento das telecomunicações; 

• Ampliação do uso de microcomputadores, e principalmente da Internet; 

• Crescimento concomitante da capacidade de processamento e 

armazenamento; 

• Disponibilidade e viabilidade do uso de tecnologia de banco de dados, expert 

systdms e tecnologia de redes. 
I 

o valor estratégico da informação é difícil de ser medido a priori, mas fica fácil de 
I 

.ser justificado quando se avalia os beneficios em potencial. Porém o maior potencial 

da integração entre marketing e a tecnologia da informação está em: 

(1) Aumentar o conhecimento sobre o cliente; 

(2) Registrar, manter e tratar um grande volume de informações sobre o cliente e. 

recupera-lo on-line e em tempo real para estabelecer um relacionamento 
' . 

diferenciado e gratificante, quando este está ocorrendo; 

(3) Aumentar a retenção e fidelidade do cliente pela experiência de marca positiva; 

(4) Aperfeiçoar o processo decisório mercadológico, 

(5) Racionalizar e melhorar as operações mercadológicas, 

(6) Aperfeiçoar serviços (produtos) para clientes e consumidores, 

(7) Diferenciar os seus serviços (produtos) no mercado 

(~) Establlecer uma comUP~icação próxima e sistemática com os clientes potenciais 

e atuais como parte do marketing mix. 

'"Para que eSte potencial se tome efetivo dentro da empresa há necessidade de 

desenvolver-se um modelo de informatização que facilite o fluxo de informações 

transacionais, do cliente e do mercado, fluir ao longo do processo de administração 

da vend~ e atendimento. Ao invés das informações estarem organizadas por 

Journal of Marketing, vol.55, October 1991, p. 77-93. 
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Para que este potencial se tome efetivo dentro da empresa há necessidade de 

desenvqlver-se um modelo de informatização que facilite o fluxo de informações 

transacionais, do cliente e do mercado, fluir ao longo do processo de administração 

da venda e atendimento. Ao invés das informações estarem organizadas por 

funções como ocorre atualmente na estrutura hierárquica, é pre_ciso que a 

comunicação (administração do pedido no sentido amplo do termo) reorganize-se 
' 

seguindÓ o processo linearmente, como por exemplo cliente-marketing-produção-

entrega-pós-venda. Isto é, o database marketing, com o conjunto básico de 

. informações do cliente colocados numa tela única ou duas, sendo enriquecido ao 

longo da cadeia. 

A grandb vantagem deste conceito é que todos tem a mesma visão do cliente, 

podendo selecionar o nível de aprofundamento de informações que se necessita 

num determinado típo de relacionamento, quer seja com o cliente ou internamente 

em relação ao pedido do cliente. Por exemplo, se vendas abre a tela do cliente alfa, 

ele precisará saber se houve uma ligação de reclamação, se o pedído será 

I 
atendido, qual é o estado de contas do cliente etc .. Porém, estas informações 

devem estar num aplicativo que facilite a visualização destes dados, evitando as 

navegações sucessivas. 

. .. 
Em ven'das e marketing a aplicação de técnicas estatísticas pelo database 

marketinlg permite realizar o planejamento e o centrole das "9stratégias de 
' ' 

prospecção e fidelização partindo de análises mais acuradas do comportamento 

dos clientes e consumidores. Pode-se, inclusive, identificar individualmente clientes 

e prospects em termos de seus hábitos de consumo, necessidades, desejos e a 

probabilipade de prever o seu comportamento de resposta ou compra em função de 

I 
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alguma ação de comunicação, etc. Com esse tipo de ferramenta também é possível 

atuar criativamente sobre as oportunidades de mercado para estabelecer 

relacionamento duradouro e rentável com os prospects e clientes. 

O impaCto do poder transformador da tecnologia surge quando se une ao marketing 

criando uma nova abordagem para o próprio Marketing, que é o information-driven. 

Essa abordagem: 

1. Integra o cliente á empresa como um participante do processo de 

desenvolvimento e adaptação de serviços e produtos, facilitando o processo de 

inovação no desenvolvimento de novos produtos. 

2. Permite à empresa conquistar o mercado pois possibilita customização, isto é, 

responder de forma individualizada às necessidades dos clientes e consumidores. 

3. Mantém um Canal Permanente de Comunicação para criar e sustentar um 

relacionamento efetivo com os seus clientes, consumidores e fornecedores e, 

4. Transforma produto em serviço e serviço em produto, criando um valor superior 

para o consumidor ou cliente, mantendo, portanto a vantagem competitiva. 

Assim, segundo McKenna 78 

"o casamento entre marketing e tecnologia trará com o renascimento do 

P&D79 de marketing - uma nova capacidade para explorar novas idéias, testá

las~ em relação à resposta dos seus reais consumidores em tempo reai, ... Será 

o meio de trazer o cliente e consumidor para dentro da empresa e colocar o 

marketing no centro da empresa" 

78 McKENNA, Regis. Relationship Marketing ... p. 18. 
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SISTEMAS DE INFORMAÇÕES E "MARKET INTELLIGENCE" 

Os sistemas de informações estão relacionados com o processo decisório e com o 

processo de execução e controle operacional. O ambiente competitivo exige uma 

gama maior e mais variada de informações para reduzir a incerteza. Portanto, os 
I 

sistemas de informações, que coletam, processam, armazenam e disseminam 

dados, que sempre foram necessários, se tornam imprescindíveis. 

Existe uma relação entre o nível de atividade de uma empresa, a ne'cessidade de 

informações e a informatização de marketing. A combinação entre 'estes fatores 

determinam o grau de sofisticação e complexidade da integração entre marketing e 

TI. Neste sentido existe uma grande variedade de sistemas que atendem a diversos 

objetivos e necessidades, não existindo uma coerência na terminologia. 

A principal diferença entre os termos está no gral,l de sofisticação que os autores 

atribuem a um ou outro conceito. Cada grau de sofisticação permite diferentes tipos 

de resultados e aplicações em termos de gestão integrada e o suporte às decisões 

mercadológicas e, consequentemente o tipo de informatização de vendas. O 

casamento ent~ tecnologia da informação e marketing se processa em diversos 

estágios, iniciando com um simples cadastro de clientes e podendo chegar em 

sàfisticados sistemas de suporte à decisão e database marketing, que podem 

realizar I complexas simulações das condições do mercado e resposta do 

comportamento do consumidor. 



68 

Além disso, a tecnologia de banco de dados80 com conceitos de database 

marketing integrado, possibilita a manutenção de um grande número de dados 

integrados, para realizar simulações, modelagens, perfilagens e simulações das · 

atividades da empresa para projetar situações e relacionamentos, transformando 

dados brutos em acessíveis e poderosas ir'lformações mercadológicas. 

Figura 2.3 - Evolução dos sistemas de informações 

Além disso, a tecnologia de banco de dados81 com conceitos de database 

marketing integrado, possibilita a manutenção de um grande número de dados 

integrados, para realizar simulações, modelagens, perfilagens e simulações das 

atividades da empresa para projetar situações e relacionamentos, transformando 

dados brutos em acessíveis e poderosas informações mercadológicas. 

Na figura 2.4 verifica-se como a integração dos dados intemos (vendas, produção, 

I 
custos, etc.) aos dados extemos (clientes, concorrência, mercado), cria um 

I 
completo sistema de suporte à decisão integrado. 

I 
' 

80 Banco de dados é um conjunto de dados estruturados de maneira adequada de forma que pode ser 
utilizado com eficiência para uma diversidade de aplicações dentro de uma organização". Definição 
encontrada em YONG, Chu Shao. Banco de dados: Organização Sistemas e Administração. São 
Paulo, Editora Atlas S.A., 1988, p.39. 
81 Banco de dados é um conjunto de dados estruturados de maneira_ adequada de forma que pode ser 
utilizado com eficiência para uma diversidade de aplicações dentro de uma organização". Definição 
encontrada em YONG, Chu Shao. Banco de dados: Organização, Sistemas e Administração. São 
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Para que uma empresa implemente a orientação para o mercado, dentro do 

Figur~ 2.4- Sistema de Suporte à Decisão Integrado de Marketing 

Informações 
Estratégicas 

conceito apresentado neste estudo, entende-se que, independente do seu porte, há 

necessidade de informatizar a força de vendas e algumas atividades de 

atendimento ao cliente, que fornecem dados em tempo real para os sistemas de 

suporte [à decisão, para que se monitorem todos os fatores que podem afetar o 

mercadd e ~s necessidades dos clientes e consumidores. 
i 
i 

Desta forma, o market intelligence viabiliza-se integralmente, possibilitando a 
I 

implementação da orientação para o mercado, quando incorpora a TI como 

ferrame~ta. Isto significa que, a base de informações sobre a qual são tomadas as 

decisões está sendo aperfeiçoada, transformando-se de um SIM em um SSDMI 

' Paulo, Ed~ora Atlas S.A., 1988; p.39. 
I . 
i 
i 

I 
I 

I 
I 
I 
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(sistema de suporte à decisão integrado de marketing). Este aperfeiçoamento pode 

ser de várias formas, mas principalmente, porque é possível obter um fluxo 

sistemático e atualizado de dados sobre clientes, concorrência, ambiente, etc, para 

a empresa em todos os níveis. através do telemarketing, da força de vendas, 

Internet e vários outros meios. Também é possível manter um canal de 

comunicação com a infra-estrutura da indústria, possibilitando a implantação do 

conceito de empreendimento expandido. Segundo Greco & Hogue82
: 

" ... Enquanto o desenvolvimento de um sistema de informações de marketing 

(SIM) tipicamente segue uma seqüência que passa pelas etapas de análise, 

design e implementação, o sistema de suporte à decisão integrado de 

marketing, freqüentemente envolve uma abordagem enfatizando interação e 

avaliação através de vários estágios" 

Os SIM's freqüentemente são muito rígidos para responder às necessidades ad hoc 

e flutuantes da análise de mercado, do comportamento do consumidor e clientes e 

da análise situacional e ambiental, enquanto os SSDMI tem sido bem sucedidos 

para que a empresa rapidamente se adapte e inove, mantendo a vantagem 

competitiva. Pode-se dizer que, no contexto desse estudo, o sistema de suporte à 

decisão integrado de marketing (SIM + DBM ) orientado para fornecer decisões 

semi-estruturadas para a alta e média gerência sobre os componentes do 
i 

marketing-mix: preço, promoção, distribuição e produto; e da base de clientes ... 
atuais e potenciais. 

O SSDMI deve ter a capacidade de combinar várias fontes de dados através da 

captação e extração de dados, adicionar e detectar fontes de dados rapidamente. 

E, ter a habilidade de criar rapidamente modelos e simulações, catalogar e manter 

82 HOGUE, Jack T. & GRECO, Slan J. Developing Marketing Decision Support Systems in Consumer 
Goods Firms, The Journal of Consumer Marketing, vol. 7, no. 1, Winter 1990, 
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·um grupo de modelos e interrelacionar os modelos com as informações do banco 

de dados existentes. 

Lincoln & Wanberg83 destacam que SSDMI são ferramentas viáveis em grandes 

equipamentos para grandes negócios e· também para pequenos negócios ou 

equipamentos de pequeno porte, pois não exigem a construção e manutenção de 

grandes banco de dados e, também, não dependem da construção de modelos 

matemáticos ou estatísticos, podendo ser desenvolvidos em 
' 

microcomputadores.Portanto, essas novas ferramentas serão cada vez mais 

usadas no processo decisório ao invés do monitoramento e controle de processo 

(função administrativa e burocrática). Para o autor, enquanto as ferramentas de 

EDP responderam às questões de "Como é?", o SSDMI responde às questões "E, 

se?" e analisa as opções. 

Mason84 sugere que existem 5 seqüências de atividades na tomada de decisão e 

na sofisticação dos sistemas: Fonte: consiste nas atividades geradoras físicas que 

são relevantes para a empresa; Dados: a observação, mensuração e 
I 

cadastramento dos dados da fonte; Previsão e Inferências: que podem ser feitas a 

partir dos dados; Valores e Opções: a evolução das inferências em relação aos 

valores (objetivos e metas) da empresa e a seleção do curso de ação; Ação: • 
seleção jde um curso de ação.Em função da definição de Mason pode-se 

represen~ar a diferença entre SIM e SSDMI nas figur-as 2.5 e 2.6. 
I 

83 UNCOLN, D.J. & WANBERG. W.W., The role of Microcomputers in Small Business Marketing, 
Journal of Small Business Manaqement", April1987, p 8-17. 
"' MASON, R. Basic concept for designing Management lnformation System. c~ado in FLECHTER, 
Keith. Marketing Management and lnformation Technology. 1st ed .. UK, Prentice Halllnternational 
(UK), Lld , 

1

1990, p.100. 
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Figura 2.5 - Sistemas de Informações de Marketing Preditivo 

Fonte: Fletcher, K. Marketing Management..., p101 

Figura 2.6 - Sistema de Suporte à Decisão 

Fonte: Fletc~er, K. Marketing Management ... , p101 

Questões 
e. se 

Qual o melhor 1;±22222; I 
curso de ação? 

Recomendacão 

A diferença é que o SIM inclui modelos que permitem a previsão e inferências, 

respondendo com uma séries de simulações as questões "E, se?" se certas ações 

são tomé!das. Já o SSDMI incluem análise de valor e critérios de seleção para os 

cursos d~ ações. As questões "E, se?" são respondidas indicando o melhor curso 

de ação, fornecendo a recomendação. A questão pode ser feita da seguinte forma 

"Qual o melhor curso de ação?". Os SSDMI permitem simulações de 

comportamento do mercado e consumidores, bem como outras simulações 

relevantJs ao processo decisório, além da interação direta entre o tomador de 

decisão e o banco de dados (Sistema de informações), através de uma interface 

amigável com o sistema. 
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Na figura 2.7 tem-se a representação de um modelo do SIM tradicional, e na figura 

2.8 a adaptação do SSDMI, integrado ao database e gerenciador de 

relacionamento. 

Figu~a 2.7- Sistema de Informações de Marketing 

,Decisões e comunicaç6es de marketing 

Fonte: KOTLER. Phitip & ARMSTRONG. Gary. Principias ... p.74 

Figura·2.8- Modelo de.SSDMI em função do Marketing dé Relacionamento 

Decisões e comunicações de marketing 
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MODELOS DE INFORMATIZAÇÃO DA ÁREA DE VENDAS E 

MARKETING 

A informatização de vendas e marketing, começou mais intensivamente no. Brasil 

no inicio da década de 90. Os softwares para essas áreas são aplicativos 

específicos direcionados para atender uma determinada necessidade dos usuários. 

Normalmente não são integrados e sua implantação é feita independentemente. 

·Como foi constatada na pesquisa, algumas empresas implantam esses aplicativos 

gradualmente, outras informatizam num único ano toda a área de marketing e 

vendas, aproveitando um esforço mais amplo de atualização da tecnologia da 

informação. 

Existem pacotes prontos, outros são adaptados e outros são desenvolvidos 

especialmente para uma determinada aplicação. Mesmo os pacotes prontos são 

totalmente customizáveis para as necessidades específicas de uma determinada 

empresa. Depois de exaustivo levantamento de campo e entrevistas com 

especialistas, foi possível descrever os principais tipos de aplicativos, que são 

descritos a seguir. 

Para co:mplementar esse estudo foi necessano realizar uma pesquisa telefônica 

junto às! áreas de informática das 100 principais empresas "brasileiras. Deste total, 

foram cOnsideradas apenas 50 empresas, sendo que as 39 mais significativas com 

os seus respectivos aplicativos estão representadas na tabela da página seguinte . 

O critério de seleção foi que as mesmas tivessem, pelo menos dois projetos de 

,.,. 
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informatização das áreas de marketing e vendas, em operacionalização plena. Os 

projetos mais representativos para fins desse estudo foram classificados em: 

• Informatização da força de vendas, com coletor e/ou com notebook 

• Informatização de operação de telemarketing de vendas 

• Informatização de SAC (serviço de ateridimen.to ao consumidor ou cliente) 

• Projeto de database marketing 

Os outros tipos de projetos foram quase impossíveis de catalogar, tal a diversidade 

.de nomenclatura, escopo, custo, tempo de desenvolvimento e de implantação, bem 

como objetivo e grau de especialização. A pesquisa revelou o seguinte quadro dos 

projetos de informatização de marketing e vendas ligados ao processo de 

atendimento e relacionamento com o cliente, implantados nessas empresas durante 

a década de 90. Este levantamento é apenas referencial, não podendo ser 

generalizado. 

Empresas IFV IFV TMKT SAC DBM 

Coletor Note- lnform 
book atizado 

Tubos e Conexões Tigre Ltda 1991 1994 1992 1995 

Tintas Coral S.A. 1992 1999 1992 1990 

Ceva! Alimentos S.A. 1992 1995 " 1996 1996 

Duratex S.A. - Div. Deca 1999 1993 1993 

-
Consul S.A. (") 1993 1994 

I 

Alpargatas Santista Têxtil S.A. 1994 1993 1994 
. 

Cecrisa - Cerãmica Criciúma S.A. 1994 1994 

Paramount Lansul S.A. 1996 1994 
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Refripar- Refrigeração Paraná S.A. 1994 1994 1994 

Linhas Corrente Ltda. 1994 

Blindex Vidros de Segurança Ltda. 1994 

Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. 1992 1994 1994 1994 

Sanyo da Amazônia S.A. 1995 1993 

Cerâmica Portobello S.A. 1995 1995 1995 

Gradiente Eletrônica S.A. 1995 1995 

Indústrias Gessy Lever Ltda. 1995 1996 DIV 1996 

Pirelli Pneus S.A. 1995 Ju199 1995 1995 1995 

Laticinios Mococa S.A. Jul99 Jul99 1995 1992 

Empresas Dow 1995 1995 1995 1995 1995 

3M do Brasil Ltda. 1996 1996 1995 

Bozzano - Ceil - Comi Exp. lndl Ltda. 1996 

Avon Cosméticos S.A. (NATA) 1996 

Bauducco & Cia Ltda. 1996 1996 1996 1996 1996 

Marisol 1996 

Artex 1996 1996 

Novik 1997 1997 

América Latina 1993 1993 1997 1997 
. 

O Boticário 1997 1995 

Ediouro, 1997 1997 
I 

Wella do Brasil 1997 

Aguia Branca 1997 1997 

Nestlé lndl. e Comi. Ltda. 1996 1996 1996 76/96 1996 



Plastipar lndl. e Comi. Ltda. 

Electrolux 

Ediouro 

CTBC Telecom 

Banco Paulista . 
Estado de Minas S/ A 

ABC Sabe 

IFV: Informatização da Força de Vendas 

TMKT: Telemarketing 

SAC: Serviço de Atendimento ao 
Consumidor 

DBM: database marketing 

1995 1997 

1996 1996 

1996 

1998 
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1996 1996 

1996 1996 

1997 1997 

<1990 95/99 

1998 

1995 1995 1996 

1995 1995 1995 

Os principais bancos e empresas que já possuem área de database marketing com 

usos e aplicações regulares são: Banco ltaú, Unibanco, Banco Real, Banco 

Sudameris, Citibank, Santader, Telemig, Telerj, Sercomtel, CTBC Telecom, ABC -

Sabe, lmage TV( as três últimas do grupo Algar), Natura, IBM, Jornal do Brasil, 

Jornal O Globo, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e Zero Hora. 

A maioria das áreas de informática pesquisadas ~ão reccinhecem o aplicativo de 

database marketing como implantado, pois em muitas empresas ainda está em fase 

" piloto. Ç>utras empresas consideram que um aplicativo com finalidade de 

adminisJrar as listas para mala direta com alguns níveis de segmentação é um 

database marketing. Porém, no contexto deste estudo considera-se um aplicativo 

de database implantado, quando existe atualização periódica, modelagem e 
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tratamento estatístico dos dados e permite algum nível de conhecimento do 

comportamento do cliente atual ou potencial. 
! 

No me'rcado brasileiro, existem indícios de que no final de 1997 e durante 1998, os 

projetos referentes a marketing e vendas, nas grandes empresas, foram 

postergados ou reprojetados em função da implantação dos projetos de gestão 

integrada. E, que muitas empresas médias e pequenas, durante esse período, 

conduziram os seus projetos de informatização mais lentamente por uma série de 

. circunstâncias, entre as quais se destacam: reestruturação organizacional, revisão 

do orçamento, mudança de diretoria e processo de transferência da direção por 

compra ou fusão. 

Os resultados da pesquisa permitem chegar às seguintes conclusões: 

• A decisão de implantar um projeto de gestão integrada, é em um certo número 

de empresas, determinação da matriz estrangeira. 

• A descontinuidade de alguns projetos de database marketing foi motivada peta 

saídf! do patrocinador do projeto da empresa, mudança de diretoria, ou falta de 

recursos para informatizar outras áreas que poderiam utilizar os dados gerados 

pelo sistema; ou ainda por total falta de interesse/cultura das áreas comerciais. 

• Muitos projetos de informatização da força de vendas tem um prazo médio de 

aceitação plena de 3 anos. 

i 
• Uma grande parte das empresas realiza um esforço para infomnatizar várias 

' 
I 

áreas ao mesmo tempo, porém o desenvolvimento e utilização plena dos 

recursos depende da liderança de cada área ou de quem é o patrocinador do 

projeto. 
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• Os projetos mais bem sucedidos são aqueles que tem uma liderança mais 

atuante e conseguem integrar a força de vendas ao processo. 

A figura 1.9 apresenta como estes aplicativos se relacionam entre si e com o 

sistema de gestão. 

Os aplicativos de informatização de marketing e vendas desenvolvidos e 

implantados sem integração corresponde ao que é chamado da Era I da tecnologia 

da Informação, das Ilhas de informatização. Este modelo dificulta a administração 

do relacionamento, pois cada área tem uma visão parcial do cliente, pois as 

informação estão em aplicativos criados com finalidades diferentes. No capítulo VI 

será apresentado este modelo dentro do novo paradigma. Vale a pena ressaltar que 

a maioria das empresas está integrando TI ao marketing ainda no conceito da Era I, 

o que dificulta o gerenciamento do cliente e consequentemente um relacionamento 

mais duradouro e rentável. 

A descrição abaixo corresponde a uma compilação das definições encontradas em 

catálogos de provedores de cada tipo de produto. Os principais aplicativos são: 

1. IFV: Informatização da Força de Vendas 

É projeto que visa dotar o vendedor de um notebook (ou de uma estação de 

trabalho na empresa ou no seu local de trabalho), que normalmente está integrado 
I 

ao sistema transacional85 da empresa, possuindo o cadastro básico do cliente, que 

85Nota da autora: Sistema transaciona! é aquele que registra o pedido, realiza a emissão da nota fiscal 
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pode ser enriquecido por algumas informações adicionais do perfil do cliente e dos 

principais agentes do processo decisório. Um dos critérios que indica se a empresa 

partica ou não o Marketing de Relacionamento é exatamente, que tipo de 

informações adicionais são colocadas à disposição do vendedor e o grau de 

integração com os outros softwares.de informatização de marketing, principalmente 

do database marketing. 

Objetivo 

. Automação das vendas de campo, utilizando recursos tecnológicos para otimização 

e agilização do processo de negociação, permitindo um acesso rápido a inúmeras 

funções que facilitam o planejamento, captação de pedidos de venda, e 

informações do cliente. 

Resultado 

• Focar o homem de venda em sua atividade principal 

• Aumentar a produtividade e a qualidade dos vendedores no atendimento a~s 

clientes 

• Proporcionar níveis de autonomia e poder de decisão à força de vendas do 

campo 
' ' 
' • Controlar a rentabilidade de cada pedido dfi, venda 

• Aum19ntar o volume de vendas 

' 

Funçõe~ do software 

I 
Planejar, a agendar visitas 

e o faturamento, controla o estoque, e em alguns casos permite realizar o planejamento e controle da 
produção, e fazer a expedição dos produtos ou serviços. 
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Captar pedidos de venda, com transferência eletrônica para a empresa, evitando 

processos manuais de recebimento e tratamento destes pedidos 

Controlar o atendimento às quotas de vendas 

Planejar a expectativa de vendas futuras 

Medir a performance do vendedor e de sua equipe 

Manter ci histórico de vendas do cliente 

Atender consultas dos clientes sobre: 

Carteira de pedidos 

Faturamento 

Crédito e títulos 

Histórico de compras 

Configuração básica 

Ambiente operacional multiusuário, Windows, Unix ou de acordo com a plataforma 

da empresa. 

2. Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC) 

É um prqjeto que visa informatizar a estação de trabalho, denominado de PA (ponto 
I . 

de atendimento) do telemarketing receptivo que faz o atendimento ao consumidor 
I 

final. No telemarketing receptivo com a função exclusiva de SAC, normalmente o " 

software permite registrar alguns dados do consumidor, como nome, endereço, e 

motivo da chamada. O maior ou menor nível de informação exigido no atendimento 

dependei da empresa e do modelo de relacionamento adotado. 
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Objetivo 

Atuar como um canal de comunicação aberto e completo entre empresa e os 

consumidores finais, respondendo a todo tipo de solicitação (reclamação, 

solicitação de literatura, informações sobre pontos de veridas, oficinas autorizadas, 

postos de atendimento, sugestões de melhoria de produtos, serviços ou qualquer 

outro tipo de manifestação). Também pode realizar contato ativo para realizar 

pesquisa de satisfação, divulgação de novos lançamentos, seguimento de 

reclamações, etc. 

Funções do Software 

• Consumidor- empresa 

Registro de cada contato do consumidor 

Registro da manifestação 

Agendamento de ações para posterior contato 

• Empresa - consumidor 

Envio de mala direta 

Envio de cartas padrões ou especificas 

Pesquisas estruturadas 

Pesquisa de satisfação 

Configur~cão básica 

I 
As,estações de trabalho são informatizadas em rede de micros no ambiente 

operacional Windows, podendo ter servidor próprio ou estar ligado na rede 

corporativa. A tecnologia complementar é o equipamento de telefonia 

chamado DAC, distribuidor automático de chamadas. 
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3. Data base Marketing 

É um dos conceitos mais controversos, que dependendo do autor assume 

significados e abrangência completamente diferentes. Os old direct marketers"86
, 

vêem o database marketing como uma ·evolução do conceito de tratamento de 

listas, adotando os mesmos tipos de procedimentos, modelagens e perfilagens de 

clientes e prospects, que fizeram o sucesso do marketing direto. Porém, existe uma 

corrente que entende o database marketing como a evolução do próprio conceito 

de sistema de informações de marketing, que se interliga ao sistema 

operacional/transacional da empresa, extraindo dados, realizando tratamentos 

estatisticos em tempo real, provendo os diversos departamentos com informações 

para uma atuação imediata sobre os clientes atuais e potenciais, e neutralizando a 

ação da concorrência. 

Objetivo 

Fornecer informações que permitam à empresa criar e manter um canal de 

comunicação direta e objetiva com o mercado, viabilizando: 

• Criar. um relacionamento duradouro e sólido com os clientes e consumidores 

• Neutralizar ações da concorrência 

• Intensificar o programa de fidelização 

• 

• Manter programas de conquista de novos clientes sistematizados 

Apoiér os programas de marketing direto· 

I 
• Aperfeiçoar futuras abordagens aos clientes 

... 

85Nota da autora: old directs marketers, é o termo adotado por alguns autores para designar os 
praticantes do marketing direto, que ainda não incorporaram uma série de novos conceitos como 
comunicações integradas, ou/e que não incorporam o marketing tradicional no seu mix de marketing. 
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• Possibilitar a segmentação de mercado, ou seja identificar nichos de mercado e 

direcionar campanhas, estimulando a demanda de um público alvo 

especificamente identificada por técnicas estatísticas e de modelagem87 

Funções do Software 

• Captura e validação dos dados através de interface gráfica (arquitetura cliente-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

servidor, na maioria das vezes) 

Integração com informatização de vendas, SAC e telemarketing 

Interface com outros cadastros 

Tratamento de nome e endereço 

Match code88 

Auditoria para garantir a qualidade dos dados 

Segmentação e agrupamento 

Análises estatísticas baseadas no histórico de compra: 

FRVC (Freqüência, Recência (data da última compra), Valor e Categoria dos 

produtos comprados) 

Lei de Pareto89 ou Curva ABC90 

Participação por produto, concorrência, vendedor, região etc. 

Configuração básica 

Ambiente. operacional multiusuário, (Windows, Unix ou de acordo com a platafonma 

da empresa), podendo usar os principais gerenciadores de banco de dados 

87 Nota da autora: Modelagem é a técnica estatística que determina quais as variáveis do banco de 
dados que explicam o comportamento do consumidor. Perfilagem é a técnica estatistica que permite 
segmentar o banco de dados de clientes ou prospects, de acordo com o estilo de vida, dados 
~sicográficos ou outro critério qualquer. 

Match code é um software que gera um algoritmo que permite verificar as duplicidades no banco de 
dados. i 
89 Lei de Pareto: 80% das vendas são geradas por 20% dos clientes. 

I 
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relaciona!. Também, precisa utilizar ferramentas "front end" gráficas, que neste 

caso, aconselha-se alguns programas pacotes gerenciadores de relacionamento. 

' 

4. Administração De Vendas 

É um projeto que visa dotar a área que recebe o pedido de ferramentas que 

permitam o registro do pedido, consulta a estoque, e se integrem ao planejamento e 

controle da produção. Este tipo de aplicativo é desenvolvido quando a empresa não 

tem ain~a um sistema de gestão integrado, ou o sistema que possuem não atende 

às necessidades desta área. 

Objetivo 

Otimização do "ciclo de vendas", desde o planejamento das vendas até a liberação 

dos pedidos para o seu despacho, reduzindo os tempos de análise e 

processamento e melhorando o serviço a_o Cliente. 

Funções do software 

o Organização externa (área geográfica) 

o Q.rganização interna (unidades organizacionais) 

Depósito, agências, pontos de atendimento, lojas 
I . 

Estrutura da área de vendas 

Agentes de venda 

o Dados sobre o cliente (características físicas, fiscais, política interna) 

9° Curva ABC: é a classificação dos clientes por faixas de faturamento. 
I 

I 
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• Produto (canal de distribuição, natureza do cliente, ofertas, suporte para 

distribuição, estrutura de classifiCação) 

• Políticàs Internas de preços 

Preço básico 

Frete 

Condições de financiamento 

Descontos 
I 

• Políticas externas de preços 

Impostos sobre manufatura e movimentação 

Outros impostos 

• Verba (budget de controle das políticas de desconto e outras operações de 

vendas) 

• Propostas de negociação com mecanismo da prática de descontos 

diferenciados 

• Quota, vinculação das vendas com limites quantitativos 

• Administração de pedidos 

• Digitação ou recepção eletrônica 

• Recepção para notebook, telemarketing etc 

• Suporte a EDI 

• Simulação de carteira para despacho :.-. 

• Suporte para operações financeiras 

I 

Configuração básica 

Ambiente operacional multiusuário, Windows, Unix ou de acordo com a plataforma 
I 

da empresa. 
I 
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5. Gerenciador do Relacionamento com o Cliente 

É um softWare que visa dotar as áreas de marketing e vendas de um sistema único 

para gerenciar ·o relacionamento com o cliente. Permite registrar qualquer contato 

com o cliente atual e potencial integradamente de qualquer setor da empresa, 

desde uma reclamação feita no SAC, o resultado da visita do vendedor, a mala 

direta enviada, o telefonema recebido, o registro do pedido, a consulta ao contas a 

receber do cliente, entre outras atividades. Possui uma interface com o sistema de 

gestão (o sistema transacional da empresa) e com o software de database 

marketing, e o tradicional sistema de informações de marketing, entre outros 

software~ complementares. 

No novo paradigma da tecnologia da informação e do marketing de relacionamento, 

este software é o verdadeiro database marketing, pois permite registrar qualquer 

relacionamento, utilizando o conceito de telas únicas (e poucas) já com algumas 

informações resultantes do tratamento de dados feitos no software de modelagem e · 

perfilagem (antigo database marketing). Por exemplo, ao invés de possuir cinco 

campos para registro de algumas características do perfil do cliente, a tela do 

cliente terá um único registro, no caso estilo de vida, que já é o resultado de um 

' 
algoritmo. que cruza diversos dados, que permite classificá-lo e reconhecê-lo e 

assim abaptar as ofertas de produtos, o diálogo do telemarketing, e a abordagem 

de vendas. 

Na figura 2.9 tem-se esquematicamente as funções do sistema de gerenciamento 

do rela'cionamento, na 2.10, tem-se o interelacionamento do gerenciador de 

relacionamento com as outras áreas da empresa. E, a figura 2.11 apresenta a 
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relação do gemciador de relacionamento com a informtização da venda de campo 

(vendedor extemo). 

Objetivo· 

Otimização da "administração do cliente" por diversos departamentos da empresa. 

Substitui, 'com êxito os softwares anteriores, incorporando com sucesso todos os 

objetivos 'dos mesmos. Porém, o principal objetivo é a prática dos preceitos do 

marketing de relacionamento da era do tempo real. 

Funções do software 

' • Informatização da força de vendas 

• Comunicação integrada 

• Adm,inistração do pedido 

• Digitação ou recepção eletrônica · 

• Recepção para notebook, telemarketing etc. 

• Sup6rte a EDI 

• Simulação de carteira para despacho 

• Suporte para operações financeiras 
' 

• Propostas de negociação com mecanismo da prática de descontos 

diferenciados 

• Quota, vinculação das vendas com limites quantitativos 

• AdrT)inistração da força de vendas 

• 
• 
• 

Previsão de vendas 
I 

Monitoramento da concorrência 

Sisfema de informações 

Configuração básica 

Ambiente operacional multiusuário, Windows, Unix ou de acordo com a plataforma 

da empresa. 
' 
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Figura 2.9 -As funções do sistema de gerenciamento do relacionamento 

· 6. Gerenciamento de· 
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Figura 2.1 O ·Sistema de Gerenciamento do Relacionamento integrado ao Ciclo de 
administração do Pedido 
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6. Data Warehouse 

Data warehouse é o processo de integrar dados da empresa em um único 

repositório, depurado, consolidado e consistente que fornece informações 

confiáveis para suportar o processo de tomada de decisões estratégicas. Pode 

suportar uma grande variedade de funções de análise, bem como ·funções 

operacionais estratégicas. Seus dados, geralmente, se originam de diversas fontes, 

formatos e tipos e, depois de limpos e consolidados, são armazenados em uma ou 

mais bases de dados normalmente relacionais, devido as facilidades que estas 

oferecem. 

Pode consistir de um único banco de dados corporativo ao qual os usuários se 

conectam diretamente ou pode ser composto de diversos sistemas menores 

chamados data marts, cada um voltado a atender áreas específicas de negócio. 

Tanto a criação de data warehouses corporativos como a construção segmentada 

de data marts estratégicos têm sido ardorosamente debatidas, apresentando cada 

uma seus prós e contras. 

Os dados no warehouse podem ser consultados e analisados de diversas maneiras 

pois tem uma ampla linha de recursos de análise, como: 
I 

• Os ~O produtos mais vendidos no mês passado (N maiores ou menores); 

Os clientes que representam 25% de minha receita (N% maiores ou menores); 
I - ~ 

• 

• Possibilidade de analisar o mesmo conjunto de informaçpes sob diversos 
I 

pontos de vista (pivotagem de dados para análise multidimensional); 
I 
' 

• Funções complexas, como médias móveis, quartis, ranking, desvio padrão e 
i 

outras: 
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• Análise interativa de informações com um maior ou menor grau de detalhe (drill 

up, drill down. drill across) e muito mais ... 

Algumas das aplicações mais comuns para a tecnologia de data warehousing são 

as seguintes: 

Análise de risco; 

Customer scoring; 

IdentificaÇão de novas oportunidades de negócio; 

Análise de performance de vendas e produção; 

Análise de receita; 

Avaliaçã!' de padrões de compra dos clientes; 

Avaliação da eficácia das estratégias de promoção; 

Avaliação da concorrência; 

Avaliação da satisfação dos clientes. 

Apresentação de informações (queries e relatórios) 

Teste de hipóteses e análises interativas (OLAP) 

Descoberta de informações (data mining) 

Entre as principais justificativas para desenvolver um data warehouse estão: 
I 

• Atender às necessidades de informação dos tomadores de decisão e 

esp~cialistas em negócio; 

• Resblver as incompatibilidades existentes entre as informações acessadas no 

aml:)iente transacional; 

• Aul\lentar receitas e controlar despesas. 



93 

Diferença entre data base marketing e data warehouse 

A TI é í::ritica para suportar a adoção do conceito de marketing de relacionamento, 

principalmente nas grandes empresas, onde o database marketing exige um nível 

de integração com os sistemas transaciohais muito maior, quer seja pelo grande 

volume de dados (bancos) ou pela complexidade (seguradoras e indústrias 

diversas)! Alguns estudiosos e especialistas sugerem que o database marketing 

seja construido junto com o data warehouse, pois esse seria essencial para o seu 

desenvolvimento e aplicabilidade. 

Hughes91
, o maior especialista em da taba se marketing, considera que o data 

warehouse é·de difícil implantação e não atende às necessidades de marketing 

especificamente. Além disso, ele argumenta que o data warehouse atende mais 

aos profissionais do SIM, do que aos profissionais de database marketing. 

Argumenta Hughes: 

"A .data warehouse is a large storehouse of data from ali parts of lhe company 

combined together for management analysis. Such projects are expensive 

and time consuming. Their proponents insist that such warehouses should be 

I 
thé basis for customer marketing databases. Many marketers have been 

fobled by these proponents into thinking that a warehouse could serve their 

needs". 
I 

91 HUGHES, Arthur. The complete .. p.114-115 
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Continuando Hughes comenta que os dois conceitos são aparentemente similares, 

porém divergem em conteúdo e ·aplicabilidade. As principais diferenças estão 

relacionadas à: 

ESCOPO: o data warehouse contém dados de toda a empresa, como empregados, 

estoque, ativos, etc. Um database marketing contém os dados de perfil dos clientes 

potenciais e atuais e seus dados de vendas unicamente. O data warehouse leva 

anos para ser construído enquanto o database marketing leva meses, e os custos 
I 

são muito diferentes. 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO CLIENTE: um data warehouse tem softwares 
' 

complexos para limpar e garantir a integridade dos dados. O database marketing 

faz o mesmo só que apresenta os dados do cliente ou prospect todos juntos, ( e até 

numa única tela que permita ter o retrato total do cliente para uso pela força. de 

vendas ou telemarketing) usando softwares de merge/purge raramente utilizados 

pelo outro software. 

OBJETIVO: a maioria dos data warehouse juntam os dados para gerar relatórios 

para gerenciamento das diversas atividades. O propósito é sumarizar os dados, que 

depois ~ão normalmente extraídos em partes pertinentes a determinada área, para 

dentro [de uma estação de trabalho. No database marketing é exatamente o 

contrário, o objetivo é juntar o máximo de informações sobre cada cliente para 

I 
construir e gerenciar o relacionamento um a um. 

OPERACIONALIZAÇÃO: o database marketing é construído com a finalidade de 
I 
I 

manter' os contatos e registrá-los. Portanto, os dados são constantemente 
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atualizados. Além disso, a cada contato os dados sobre os clientes, seja em que 

número for, precisam ser lidos, aiem disso os usuários do database marketing 

normalmente atualizam dados no database marketing. No data warehouse isso não 

ocorre. 

FUNÇÓES OPERACIONAIS: o database marketing é utilizado no dia a dia para o 

planejamento, execução das atividades de venda e comunicação integrada e o data 

warehou~e é utilizado na função de análise e controle das diversas atividades da 

empresa. Por isso, Hughes sugere: 
l 

" ... não caia na armadilha do data warehouse, pois o resultado será um atraso 

no projeto e uma grande frustração (e o projeto de database marketing 

postergado)". 



"' l1l 
"'O c 
<ll 
> 
<ll 
Ol 
c 
"" <ll 

""' ~ l1l 
E 
<ll 

"'O 

"' o 
> ·.;:; 

"' u ·c. 
"' "' o 
~ c 
<ll 
o 

•11l 
<> 

"' ã) 
c:: 
<-i 
~ 
N 

"' ..... 
~ 
Ol 
ü: 

o -"' 'C e 
c. 

(/) 

;;: 
wõ 
::!00::: -<e 
t-:"c.. 
Cw 
<(...J 
w<C 
...J.,_ 

o .... 

::> 
u.; 

N 

<O 

"' 

"' B 
:; 
"' c: 
o 
u 

~ 
"' ., 
"' o 
"5 
"C e 
c. 

"' o 

"' "C 

o 

"' o 
:;;; 
iií 

" E 
::> 
Q) 

"C 

o ., 
.ã 
"' "C 
< 
Gi -c: o u.. 



99 

METODOLOGIA DO ESTUDO 

Considerando que o objeto deste estudo é a.análise do processo de integração do 

marketing à tecnologia da informação (e comunicação), que se iniciou com a 

própria mudança no papel do marketing na empresa, impactando fortemente a sua 

prática e o desenvolvimento das outras atividades da empresa, como vendas, 

produção e recursos humanos, e a forma como são planejadas, executadas e 

controladas, estamos diante de uma mudança de paradigma, no sentido amplo do 

termo. 

Todo estudo que envolve mudanças de paradigmas lida com aspectos estratégicos 

do negócio e com um nível de inter-relacionamento de grande complexidade; além 

de projetar-se para o futuro, procurando vislumbrar como ocorrerá a evolução e 

quais os cenários possíveis. O tipo de investigação aplicável a esse estudo é de 

caráter exploratório. 

As etapas metodológicas são: 

1. METODOLOGIA PARA O OBJETIVO 1 

Construção teórica e revisão bibliográfica 

Delimitação do problema e definição dos objetivos específicos 

2. METODOLOGIA PARA O OBJETIVO 2 



Definição dos objetivos da pesquisa 

Identificação das informações necessárias a serem levantadas na pesquisa 

Elaboração do roteiro de entrevista em profundidade para o estudo de caso, 
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Elaboração de questionário estruturado, a ser submetido a alguns participantes 

do processo de mudança nas empresas entrevistadas 

Análise das respostas 

3. METODOLOGIA DO OBJETIVO 3 

Análise integrada 

Relatório final de verificações 

Conclusões 

DESCRIÇÃO DOS PASSOS METODOLÓGICOS 

1. Construção teórica e revisão bibliográfica 

Permite verificar, do ponto de vista· conceitual, como a nova filosofia da 

administração centrada na construção de relacionamentos e na integração da 

tecnologia da informação, notadamente nos aplicativos destinados à área de 

marketing e vendas, pode alterar a maneira da empresa relacionar-se com seu 

cliente 
1
e com a infra-estrutura da indústria, e o impacto disso na estrutura da 
I 

organização, exigindo que os diversos departamentos estejam aptos a administrar o 
I 

relacionamento para fora. 
I 

A partir da análise da bibliografia existente, verificamos o conhecimento relevante 

I 
sobre marketing, tecnologia da informação, e as mudanças e o desenvolvimento 

I 
organizacional relacionados ao assunto. Procuramos, também, elucidar os 

I 
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conceitos e explanações das teorias revistas, e destacar o inter-relacionamento das 

diversas disciplinas com a adoção do marketing de relacionamento sustentado pelo 

uso intensivo da tecnologia da informação (e da telecomunicação). 

Uma ampla pesquisa de dados secundários sobre a informatização no Brasil, os 

softwares disponíveis92 na área de marketing e vendas, serviu de embasamento 

para verificar o modelo da informatização e da tecnologia que estão sendo 

realizados. 

2. Delimitação do problema e definição dos objetivos 

A construção teórica a partir da revisão bibliográfica se fecha na delimitação do 

problema e na verificação de um conjunto de objetivos que são objeto desse 

estudo. 

3. Projeto de pesquisa 

Para cumprir o segundo objetivo, analisamos, através de uma pesquisa com 

empresas representativas dos setores de serviços, indústria e comércio, como elas 
' 

tem cqnduzido o processo de integração e qual o impacto sobre as diversas 
.-q 

atividades empresariais, principalmente vendas e marketing. Além disso, explora 
I 

percep'ção e a expectativa quanto á evolução, aos ganhos e perdas inerentes ao 
... 

processo de mudança. 

92 So~ares relacionados à informatização da força de vendas, data base marketing, call centers (sac 
e centràis de atendimento), telemarketing, vendas pela Internet. etc. 

B~BUOHCA 
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Tipo de pesquisa 

Como pesquisa de caráter exploratório, a abordagem é mais. qualitativa do que 

quantitativa. A pesquisa se constitui de estudos de casos93
. Escolhemos esse 

método de estudo porque o marketing de. relacionamento integrado à tecnologia da 

informação (e às telecomunicações) é um fenômeno recente, que ainda está 

impactando as empresas, de forma completamente diferente, dependendo do 

contexto,empresarial anterior ao inicio do processo de implantação do projeto. 

Como ainda não existe uma metodologia de implantação de projetos que integrem 

marketing e TI, e os efeitos ainda não estão muito claros, levantamos muitas 

variáveis para cada empresa, o que dificulta uma análise direta, de causa e efeito. 

Dessa maneira, usamos o corpo teórico desenvolvido anteriormente como guia 

para a coleta de dados. 

O objetivo do estudo de casos foi verificar em profundidade os fatores que levaram 
. 

as empresas a se preocuparem efetivamente com a satisfação dos clientes, que 

tipo de sinalizadores da mudança na filosofia empresarial foram evidentes, quais 

foram as mudanças ocorridas no que se refere ao marketing e ao uso da tecnologia 
I 

da informação, quais foram as principais mudanças organizacionais promovidas e 

I 
os principais entraves encontrados, e como foram contornados. 

93 ~ .. Eêlch individual case study consist of a 'whole' study, in which convergent evidence is sought 
regarding the facts and conclusions for the case; each case's conclusions are then considered to be 
the information needed replication by other individual cases ... " Yin, Robert K. Case study research: 
design imd methods. 2' ed. Thousands Oaks, Sage Publications, 1994, p. 49. 

\ 
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Universo da pesquisa e amostra 

O universo da pesquisa é composto por um banco, uma empresa da indústria 

quimica, e um jornal. A unidade de pesquisa foram as diretorias responsáveis por 

marketing ou por vendas, na pessoa do .profissional considerado patrocinador do 

projeto, e de alguns profissionais, que participaram do processo. 

A técnica' da amostragem foi intencional (purposefu~. e o critério para a seleção das 

empresas foi que deveriam ter passado por um dos processos de informatização na 

área de vendas ou atendimento, e deveriam utilizar técnicas de comunicação 

dirigida e/ou integrada94 como parte do seu marketing-mix (composto promocional). 

Coleta de dados 

A pesquisa se baseou em fontes primárias, obtidas em levantamento de dados 

- . 
através de entrevistas em profundidade. Para a realização das entrevistas foi 

utilizado um questionário com questões abertas e fechadas para ser aplicado aos 

entrevistados. 

• 
Enfim, p questionário foi elaborado com o objetivo de obter informações que 

possibilitem estabelecer as relações entre os fatores pesquisados no estudo, que 
I - ";r 

englobam os projetos relacionados com o atendimento ao cliente já realizados e os 
I 

' 

que estão em andamento e/ou planejados; além da estrutura organizacional da 
I 

94 Para c~mporem a mostra, as empresas precisam ter um serviço de atendimento ao cliente 
formalmente constituído, com técnicas de telemarketing; realizar um esforço de comunicação por mala 
direta e telemarketing; ou ter informatizado a força de vendas. Além disso, devem ter declarado 
formalmente a sua preocupação com a satisfação do cliente, quer em declarações à imprensa ou na 

I 
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área de marketing antes do inicio do projeto e depois. Também, foram levantadas 

informações sobre a maneira como foi re;;~lizada a implantação do projeto; qual a 

estrutura da força de vendas e Jllarketing, qual a percepção dos participantes sobre 

o processo, e como é realizada a comunicação, entre outros dados. 

Convém ressaltar que entrevistamos dois públicos: os patrocinadores e alguns 

funcionários diretamente afetados pelas mudanças. A pesquisa com os 

patrocinadores foi feita com entrevistas em profundidade, que, além de conter as 

perguntas do questionário, estimulava os respondentes a falar livremente sobre os 

temas investigados. Isso enriqueceu as informações coletadas. 

A pesquisa com algumas pessoas que participaram por projetos de marketing e TI 

teve como objetivo verificar o impacto no grupo, que tipo de tensões foram 

percebidas e principalmente qual foi o tipo de liderança exercido pelo patrocinador 

do projeto para garantir a mudança atitudinal e de comportamento. A amostra, 

neste casp, também não é probabilística, mas composta de 25 pessoas (a maioria 

não ligadas aos casos estudados), que de alguma forma passaram ou estão 

passando por algum tipo de projeto que integra marketing e TI, ou que altera o 

processo de administração do relacionamento ou pedido. 

Assim serido, como não se trata de uma amostra suficientemente representativa do 

universo nem de uma amostra totalmente aleatória, os resultados obtidos devem 

ser entendidos dentro dos limites de uma investigação exploratória, úteis no 

I 
contexto deste estudo, mas sem validade numa generalização para o universo. 

I 

missão da êmpresa. 
I 
I 

' 
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Os questionários foram enviados por fax e posteriormente foi feita a entrevista por 
' I 

telefone, btilizando a técnica do telemarketing ativo, com script especialmente 

formulado para este fim. 

Os resultados da pesquisa com os pessoas envolvidos em um dos processos foram 
.• 

considerados complementares aos estudos de casos das empresas, pois o corpo 

de conhecimentos levantado na revisão bibliográfica, nos estudos de casos, já seria 

suficiente para validar os pressupostos e indicar uma metodologia para auxiliar no 

processo de planejamento e execução de projetos que se enquadrem no que 

conceituamos como "integração entre marketing e TI". 

I 

4. Análise das respostas 

Estudo de caso 

Os resultados do estudo de caso são apresentados num capítulo específico, 

denominado "Resultados da pesquisa empírica", onde temos: 

A descrição da empresa 

Os projetos 

A integraç~o do marketing à TI e as mudanças na estrutura organizacional 
I , .. 

A relação ~ntre a comunicação integrada e a informatização da força de vendas no 

relacionamento com o cliente ._. 

A relação entre o uso da TI, o relacionamento com os clientes, canais de 

distribuição e a venda direta 

Conclusão 
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As respostas aos questionários com as pessoas impactadas por processos de 

integração do marketing a TI foram tabuladas, e um resumo dos resultados são 

apresentados em forma descritiva, própria desse tipo de análise, no final desse 

capitulo. 

Os resultados dessa pesquisa foram utilizados na análise integrada dos resultados 

da pesquisa aos fundamentos teóricos, apresentados no capítulo VI. 

Ressaltamos que esta pesquisa apresenta resultados surpreendentes para diversas 

áreas de estudo, que não foram plenamente utilizados na validação dos 

pressupostos da tese. 

5. Análise integrada 

Nesta fase analisamos os aspectos teóricos, tanto os confirmados pela pesquisa 

quanto os que não foram por ela corroborados. 

Neste ponto do trabalho, traçamos um paralelo entre o que foi levantado na 

pesquisa empírica e os conceitos e explanações da revisão bibliográfica. É o 

confronto entre a ·teoria e a prática, feito através da análise integrada dos casos 
. ~ 

estudados. O método adotado é o da generalização analitica95
, que consiste na 

análise de resultados empíricos dos estudos de casos com o corpo de 

conhecimentos levantado e a metodologia proposta anteriormente. 
I 

6. Relatório final de verificações e conclusões 

95 Yin, Roberts IK. Case study research: ... p. 31. 
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Os fatores levantados na revisão bibliografica e as evidências colhidas nos estudos 

de casos e na pesquisa respondida pelos que participaram do projeto foram 

reunidos em um capítulo de verificações e conclusões. 

7. Conclusão geral da tese 

É a apresentação das conclusões finais a respeito da tese que propomos. 

,. 
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Nesta parte vamos procurar verificar do ponto de vista conceitual como a TI, 
' 

principalmente na implantação de um modelo de gestão e a seleção dos aplicativos 
• 

que irão informatizar as diversas atividades de marketing e vendas, pode contribuir 

para que a empresa pratique o marketing de relacionamento. Além disso, será 

verificado como a TI integrada "e integrando" vendas e marketing exige a mudança 

do perfil da força de vendas e quais os novos cargos e departamentos que 

precisam ser criados. 

Esse capitulo procura atender ao cumprimento do objetivo número um, que é: 

verificar, do ponto de vista conceitual, como a nova filosofia da administração 

centrada nà construção de relacionamentos e na integração da tecnologia da 

' informação, notadamente nos aplicativos destinados às áreas de marketing e 

vendas, podem alterar a forma da empresa se relacionar com o seu cliente, e com a 

infra-estrutura da indústria. Verificar também o seu impacto na estrutura da 

I ~ 
organização, para que os diversos departamentos estejam aptos a administrar o 

relacionamento. 

f 
Este capitulo está organizado em duas partes principais que enfocam as mudanças 

I 
na organizaÇão information-driven e a integração ente marketing e TI possibilitando 

a comunicação integrada, e vários sub-capitules. 
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MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO INFORMATION-DRIVEN 

DATABASE MARKETING INTEGRADO 

Na era do tempo real e do marketing information driven (informação intensiva) o 

sucesso das empresas não dependerá_ apenas da extensão pela qual elas coletam 

informações sobre seus clientes atuais e potenciais, mas também, da forma que 

usarão essas informações. 

Empresas que vendem itens de grande valor e que coletam rotineiramente 

informações de seus clientes adaptar-se-ão ao novo marketing de informação 

intensiva com relativa facilidade. Empresas que vendem itens de pequeno valor, 

como por exemplo, fabricantes de bens de consumo, encontrarão maior desafio de 

adaptação .. 

O valor estratégico de uma informação, segundo Powell96 está em considerá-la 

como componente da vantagem competitiva. Essa importância estratégica da 

informação reside no fato que: 

1. Habilita a empresa a criar valor extra para os clientes. 

2. Possibilita a diferenciação do produto ou serviço. 

A promessa de um banco de dados de clientes é muito grande. Os concorrentes ., 

podem aumentar os gastos em propaganda, reduzir os preços e intensificar a 

distribuição, mas, se uma empresa implantou forte relacionamento com seus 

I 
96 POWELL, T.W: lnformation: The next battlegroung. In: CONGRAM, Carole A & FRIEDMAN, 
Margaret L. The AMA Handbook of Marketing forthe Service lndustries. New York, Arnacon, 1991. 
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clientes atuais baseado em banco de dados, é improvável que ela seja 

imediatamente vulnerável. Como R. Smith comentou: 

"Reputação é um ativo que o concorrente não pode minar ou destruir."97 

Database marketing é um termo amplame_nte usado no marketing, mas costuma ter 

diferentes conceituações dependendo de quem o está definindo. O National Center 

for Database Marketing tem empregado a seguinte definição, que tem sido aceita 

como padrão pelos profissionais da área: 

"Database marketing é o gerenciamento de um sistema dinâmico de base de 

dados inteligíveis, atualizados, com dados relevantes sobre os clientes atuais 

e potenciais: 

• Para identificar os clientes atuais e potenciais mais propensos a responder a 

ações de marketing; 

• Com o propósito de desenvolver um relacionamento de alta qualidade de longo 

prazo com compras repetidas; 

• Através do desenvolvimento de modelos preditivos que capacitarão: o envio das 

mensagens desejadas no tempo certo, no formato certo, para as pessoas 

certas; 

• Com mensagens que encantarão o cliente; 

• Construindo lealdade, 

• Fazendo com que as despesas de marketing tenham a melhor relação custo

resultado; 

• E, aumentando o lucro." 

Utilizado de forma adequada, o database marketing pode ajudar as empresas a 

focarem sua átenção para onde estará direcionado o marketing dos próximos anos 

- cultivando e retendo os clientes atuais e usando o conhecimento e a informação 
I 

97 SMITH, R Cust'omer-driven marketing: the competitive edge i ri the 1 990s. Third Annual Conference 
on Data base Marketing, Nacional Center for Database Marketing (NCDBM), Dec. 1990. 
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para buscar novos mais rentáveis. No próximo milênio, mais do que nunca, as 

empresas precisarão proteger seu. maior patrimônio, que são os clientes atuais, 

diminuir os custos da conquista de novos clientes e obter o máximo de retorno. 

Existem duas opções de integração qua_ndo se desenvolve um novo sistema de 

database marketing, ou se modifica o atual. Uma das opções é a denominada de 

integração básica: o DBM é um sistema isolado, alocado na área de marketing. 

Aplicativos especializados podem ser comprados no mercado e implementados na 

rede. Em certos intervalos pré-definidos o responsável pelo DBM reúne todos os 

dados contidos no AIMC98 para manutenção externa, através de um fornecedor de 

serviços especializado. O fornecedor recebe o arquivo e processa a atualização, 

pelo cruzamento com outros DBMs e a manutenção propriamente dita. Estes dados 

retornam ao DBM e podem ser tratados e utilizados pelos analistas de marketing. 

Neste caso, o nível de integração é o mais baixo possível servindo apenas ao 

processo de planejamento e controle das ações de marketíng direto. 

A segunda opção, denominada de integração total, é o dàtabase marketing 

instalado em rede e totalmente integrado à operação, porém, ainda separado do 

transacional da empresa. Neste caso, o sistema requer muitos recursos de 

processamento e um nível de suporte maior. A principal vantagem é a atualização 
.~ 

constante de um grande número de informações obtidas pelas diversas áreas que 

possuem relacionamento com os clientes e prospects. A figura 4.1 representa 

esquematicamente o database marketing no modelo da integração total. Essa 

modalidade enriquece o DBM permitindo um refinamento das análises estatísticas. 

Os analistas de marketing não ficam limitados ao fornecedor externo e a um 

98 AIMC, é o Arquivo de Informações de Marketing do Cliente 
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conjunto restrito de informações. Com os dados no sistema central (transacional ou 

de gestão integrada) e atualizados on-line é possível prover o telemarketing; 

vendas e assistência técnica, com informações valiosas para o efetivo 

relacionamento com o cliente. 

A linha de frente e da retaguarda do relacionamento, instrumentalizados com um 

software de gerenciamento do relacionamento, contendo todas as informações do 

cliente, e com total autonomia para extração de relatórios e pesquisas, será muito 

mais pró-ativa e participante na busca de resultados de venda de produtos e 

serviços e no processo de retenção e fidelização. 

O uso do database marketing na implementação do marketing de relacionamento 

permite, também, aperfeiçoar a "infra-estrutura de marketing" - ações táticas e 

operacionais de suporte que, apesar de invisíveis para os clientes, e que não 

servem para o processo decisório, permitem que a construção do relacionamento 

seja mais eficaz e efetivo, podendo muitas vezes se constituir na diferenciação da 

empresa em relação aos concorrentes. Esse aspecto é corroborado por Zemke99 

quando comenta que: 

" ... porque os consumidores de hoje estão dispostos a pagar um extra para 

terem suas necessidades básicas satisfeitas de forma rápida e eficiente, e 

ficarão agradavelmente surpresos se forem tratados com um pouco de 

dignidade e respeito ... Quando o cliente está satisfeito, realmente contente por 

estar fazendo negócio conosco, seremos bem sucedidos e prosperaremos." 
.... 

""ZEMBKE, Ron &1 SCHAAF, Dick. A nova Estratégia do Marketing: Atendimento ao cliente. São 
Paulo, Editora Hart?ra Ltda., 1991. 



Figura 4.1:- Database Marketing Modalidade da Integração Total. 
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Os passos que podem ajudar uma empresa a transpor este período de transição 

para um data base marketing orientado para o cliente e com integração total, são: 

1. Identificar as fontes mais comuns de dados e incorporá-las ao DBM; 

2. Avaliar e comprar dados demográficos, geo-demográficos e psicográficos para 

enriquecer o seu DBM (no Brasil, pela falta de fornecedores de dados 

qualificados, é preciso realizar investimentos extras ); 

3. Desenvolver algoritmos de rentabilidade para os clientes atuais para entender o 

Life Time Va/ue' 00
; 

4. Utilizar Js infonmações disponíveis para desenvolver estratégias segmentadas; 

5. Criar e utilizar modelos preditivos para identificar os dientes atuais e potenciais 

mais receptivos para os seus produtos ou serviços; 

100 Lite Time Value: expressão que significa Valor do Cliente no Tempo. 
' 
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6. Disponibilizar as informações sobre os clientes para a central de atendimento, 

a força de vendas e outros departamentos da empresa; 

7. lntegrat o database marketing diretamente à operação, como instrumento de 

planejamento das atividades de venda e fo/low-up, de execução e de controle 

do desempenho das campanhas, dos funcionários e das ações nos clientes. E, 

principalmente, possibilitar o gerenciamento do cliente. 

A informação mais valiosa que uma empresa pode armazenar sobre o seu cliente é 

o histórico de todo o seu relacionamento com ele. Informações históricas sobre· a 

compra de produtos e serviços e do seu uso, é um poderoso preditor da propensão 

a comprar outros produtos e serviços daquela empresa. 

Muitos DBM são desenhados para armazenar as informações pontuais entre 

períodos. O problema desse tipo de registro é que mostra apenas a situação nos 

pontos, poq9m, não informa como se moveu do ponto A para o ponto B. Este é um 

dos erros mais freqüentes dos especificadores dos DBM, feito em nome da redução 

dos custos. 

O marketing precisa coletar dados on-line de cada produto e serviço utilizado e 

mantê-los permanentemente no database marketing. Por exemplo, num banco o 
~ 

relacionamento na conta corrente deve adicionar periodicamente, se não for 

possível on•line, o saldo da conta corrente, o número de cheques emiÍidos, número 
..... 

e valor médio dos depósitos realizados, número de vezes e valor médio sacado dos 

caixas autoláticos, o valor dos serviços cobrados, os juros pagos, o número de 

cheques sem cobertura emitidos e valores médios, período dos saques maiores, 

entre outros· dados. 
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A razão para a captura e incorporação dessas informações no DBM não é somente 

fornecer informações preditivas par<! realizar a modelagem a fim de identificar 

' oportunidades de venda, mas também, para compreender a dinâmica do valor do 

cliente no tempo e permitir um melhor gerenciamento do cliente. 

O erro que 
1

muitos executivos de marketing cometem é concentrar-se ·no resultado 

de uma determinada campanha ao contrário de otimizar a rentabilidade do 

relacionamento de um cliente individualmente. A maximização da rentabilidade de 

um cliente nunca ocorrerá se o executivo de marketing não assimilar e empregar o 

conceito dÓ valor presente líquido 101 do relacionamento de um cliente e se o 

próximo real gasto naquele cliente vai aumentar ou diminuir o valor presente líquido 

daquele cliente para a instituição. 

Enquanto muitos praticantes argumentam que manter este nível de dados do 

cliente é muito caro, o custo do processamento e armazenamento da informação 

vem caindo vertiginosamente, e a tendência a longo prazo é que estes custos 

continuem a cair. Muitas instituições information-driven tem justificado estes custos 
' 

e utilizado databases enriquecidos para construir uma vantagem competitiva 

sustentável a longo prazo. 

I I Complementando os dados da conta corrente o banco, neste exemplo, precis" se 
' I 

comprometer a coletar outros dados que enriquecerão o seu database marketing . 

" Por exemplo: dados pessoais extraídos da conta de poupança e do cadastro do 

cheque especial como: idade, renda, propriedades, outros rendimentos, etc.; 

histórico da~ respostas das campanhas de marketing direto; histórico do cross-se// 

101 Nota da autora: Conceito do valor presente líquido é igual ao Life Time Value, que indica qual é o 
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na agência; resultados de pesquisa de satisfação e motivacional com clientes; 

as informações de relacionamento como reclamações, consultas, pedidos de 

favores especiais como, por exemplo, segurar um cheque descoberto; referências 

como ir à agência, receber visita do gerente, entre outros. 

Os dados de relacionamento como reclamação, solicitação de informações, 

resposta de campanhas, RSVP102 a eventos patrocinados pela instituição, etc. são 

muito importantes para compreender o cliente, a sua fidelidade e curva de adoção 

dos produtos. 

Todas ess~s informações se constituem na base do entendimento do estágio atual 

de relacionamento com o cliente e aonde pode-se chegar em termos da aquisição 

de produtos e serviços do banco. Isto é, qual é o potencial em termos do life time 

value do cliente. 

Para maximizar o uso do database marketing os executivos de marketing precisam 

lograr três r;netas muito importantes: 

1. Devem desempenhar um papel ativo na integração do database no processo de 

planejamento de marketing; 

2. Precisam melhorar a sua expertise em tecnologia da informação para assegurar 

o papel de liderança no desenvolvimento da plataforma de hardware e software 

adequada ao database marketing. E, principalmente, assegurar que essas 

informações não fiquem restritas ao acesso especializado de poucas pessoas 

dentro dk empresa; 

lucro que um detrminado cliente trará para a empresa, durante o periodo médio que ele continuará 
ativo. 
102 RSVP é uri1a abreviação derivada de uma expressão francesa que significa responder/confirmar a 
participação ~m eventos. . 
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3. Devem prover os usuários de softwares especializados em gerenciamento de 

relacionamento, como o ACT!, Goldmine, Maximizer, Telemagic ou outros de 

maior porte com desenvolvimento próprio. Estes softwares se integram ao 

sistema de database marketing fazendo a entrega simplificada da ficha do cliente 

para que o vendedor, b telemarketing e a assistência técnica possam, de fato, 

gerenciar os seus clientes, um a um. 

O tipo do software utilizado terá impacto direto sobre a amplitude e profundidade de 

como as informações do database marketing se integrarão no processo de 

planejamento e no relacionamento do dia a dia com o cliente. 

Um dos maiores desafios que os executivos de marketing terão que enfrentar para 

fazer uso do tesouro representado pelo database marketing é convencer a área 

comercial dos benefícios da disciplina e sistematização que são necessárias para 

maximizar os resultados das campanhas. O que é um trabalho árduo e muitas 

vezes inglório. As indústrias, em geral, são muito mais orientadas para este tipo de 

integração. 

Também, é preciso que as outras áreas façam o esforço extra para transformar o 

seu dia a . dia operacional num pensar estratégico, usando o gerenciador de 
-~ 

relacionamento e o conhecimento do cliente para a tomada de decisões táticas. 

Exemplificando a diferença operacional de um processo com integração básica e 

avançada: na integração básica o departamento de DBM, a partir de uma 

necessidade, por exemplo vender um determinado produto ou serviço, define um 

público-alvo através de um modelo preditivo para uma campanha. 
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O departamento disponibiliza a lista para o marketing direto, que solicita à agência 

de comunicação uma campanha, que depois é enviada ao segmento escolhido. 

Normalmente, a mala direta disponibiliza uma mídia de resposta como. o 

telemarketing ou busca gerar tráfego para um determinado ponto de venda. A força 

de vendas é então comunicada desta atividade e integrada no processo através do 

software gerenciador de relacionamento que trará assinalado quais nomes foram 

incluídos na campanha. 

A falta de treinamento e familiaridade com o processo restringem a efetiva 

participação da linha de frente no processo de conversão do prospect ou do cliente. 

Porém, se a integração é total, desde o momento que é gerada a lista, na tela do 

cliente aparece a classificação do cliente e o dia que sairá a mala direta. 

Quando o vendedor visita o cliente poderá comentar que em breve ele receberá 

uma oferta especial para pessoas como ele. A vantagem desta abordagem é que 

prepara o cliente para ficar atento à mala direta. Na próxima vez que o vendedor for 

visitar o cliente, ao fazer o planejamento de visitas, aparecerá na tela do 
' 
I 

gerenciador de relacionamento que ele solicitou o folheto explicativo sobre o 
I 

produto ao serviço de atendimento ao cliente. E, caso ele não compre, todas as 

barreiras e percepções podem ser registradas, enriquecendo o DBM e refinando o 

' ... 
modelo preditivo. Este nível de integração gera oportunidades de vendas que 

motivam e incentivam a participação da linha de frente e aumentam a rentabilidade 

do cliente .. 
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" ... a melhor forma de ser "orientado para o cliente" é ir além dos clientes e 

produtos e cuidar do pedido; o momento da verdade ocorre a cada passo do 

ciclo de administração do pedido e cada funcionário da empresa que 

influencia este ciclo torna-se um funcionário da linha de frente do 

atendimento ... " 

" ... o enfoque no ciclo de administração do pedido proporciona a oportunidade 

de examinar sua empresa por intermédio dos olhos dos clientes, para poder 

ver e vivenciar as negociações de modo que os clientes vêem e vivenciam ... " 

Benson Shapiro 103 

Os processos de informatização de vendas e marketing, em muitos casos são 

realizados de forma isolada, assumindo que a parte do processamento do pedido é 

responsabilidade de outra área e não é feito nenhum esforço intencional de 

provocar ·melhorias nesse processo. Por isso, muitas empresas fracassam no 

intento de encantar o cliente, mesmo gastando grandes somas na comunicação, na 

implantação de database marketing, e na adoção de técnicas como o telemarketing 

para venda ou atendimento ao cliente. 

' Por isso, um dos grandes desafios empresariais é realmente "tornar toda a empresa 

orientada para o cliente", concentrando-se nos momentos da verdade em que os 

clientes vivenciam a negociação e que realmente determina se eles estarão ou não 

completamente satisfeitos. Pouco tem-se escrito ou falado, e principalmente feito, 

103 SHAPIRO, Benson P. & V. RANGAM, Kasturi & SVIOKLA, John J. Mantendo Clientes, Makron 
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para o melhor uso dos interesses do cliente na gestão da empresa. É preciso que 

os processos de atendimento do cliente, desde o desenvolvimento de produtos até 

o atendimento pós-venda, sejam cumpridos de forma eficiente e eficaz por toda a 

organização. 

Freqüentemente, despende-se um grande esforço de mudança na linha de frente 

I 
do atendimento: vendedores, balcão, assistência técnica, SACs, etc. porém, se 

. I 

relega a um segundo plano a linha da retaguarda do atendimento representado pelo 

tão sofrido processo administrativo de vendas e entrega do produto. Ben Shapiro 

comenta que: 

"A verdade simples é que toda experiência do cliente é determinada pelo ciclo 

de administração do pedido (CADP): desde o planejamento de vendas e de 

comunicação até o serviço pós-venda, que definem o sistema de negócios de 

uma empresa" 

Porém, é preciso que a revisã"o do ciclo do pedido seja feita sob a égide de um 

modelo de relacionamento, suficientemente bom para encantar o cliente e viável em 

termos de custos e processos. Neste contexto, o enfoque no ciclo de administração 

do pedido proporciona a oportunidade de examinar a empresa por intermédio dos 

olhos dos clientes, para poder ver e vivenciar as negociações do modo que os 

clientes vêem e vivenciam. 

Os modelos de gestão integrada partem dos processos existentes, fazem a revisão 
' 

do'"' é i''"""· • com•lmoo" •romod•m" """" '"'"''" • prn"""' 

I 
Books, 1993, p .. 61-79. 
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dentro de um modelo pré-concebido de gestão, que é orientado para dentro, para o 

transacional. O modelo pré-concebido é importante e traz algumas vantagens como 

o custo menor da implantação, reduz-se o risco de erro de especificação, da perda 

de escopo, do mal funcionamento (bugs) do software, e também serve para ajudar 

a empresa a decidir pelos módulos que deseja implantar (escopo). Portanto, são 

extremamente úteis e facilitam o processo de transformar a empresa para que atue 

information:<friven. 
I 

Porém, por melhor que seja o sistema de gestão, o mesmo não substitui outros 

aplicativos diretamente relacionados à marketing e ao processo de comunicação 

com o cliente. Também é preciso que seja feita a integração ao database 

marketing. Outro agravante ocorre quando os modelos de gestão integrada são 

especificados sem uma filosofia norteadora voltada para o cliente, porque as 

diversas áreas trabalham sobre aquilo que é da sua competência numa visão 

tocada no que é de sua atribuição e de acordo com sua própria agenda. 

Desta forma, a última preocupação das áreas operacionais neste processo é com o 

cliente. É fácil de compreender a causa desta conduta. Essas áreas estão 

soterradas é:om os problemas do fluxo de informações, da falta de pessoal e dos 

procedimentos internos. Portanto, é preciso uma liderança muito forte para aculturar 

-~ 

a organização numa nova forma de desenvolver as suas atividades totalmente 

voltadas para o cliente. Muitas vezes essa liderança é muito mais difícil que o 

previsto, podendo ser uma ameaça ao próprio líder, e acaba-se relaxando o 

processo de. revisão. 

É preciso cçnvencer toda a organização de que a melhor forma de ser "orientado 

para o cliente" é ir além dos métodos e processos administrativos e burocráticos e 
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cuidar do pedido; o momento da verdade ocorre a cada passo do CADP10
' e cada 

procedimento, cada funcionário da empresa que influencia este ciclo torna-se um 

funcionário da linha de frente do atendimento. Cada passo da administração do 

pedido ao longo da operação toma-se o próprio processo de atendimento . ao 

cliente: o pedido é um substituto do cliente. Enfim, é o pedido que liga o cliente ao 

fornecedor de modo sistemático e de modo amplo em termos da organização e da 

garantia do faturamento sem prejuízo. 

Porém, o pedido só com os dados cadastrais do cliente, sem os outros dados que 

permitam identificar o perfil do cliente, a sua posição na curva ABC, as últimas 

reclamações, potencial de venda futura, a importância do cliente para a empresa 

etc., não permitem que as demais áreas tomem uma decisão orientada para o 

cliente, por exemplo, como conceder uma prorrogação na fatura, ou saber qual 

pedido pode ou não ter atraso na entrega. 

Portanto, é fundamental que o aplicativo de gerenciamento do cliente se integre ao 

-sistema de gestão para que a informação do cliente seja a mesma para toda a 

organização, isto é, ocorra um nivelamento na percepção e conhecimento sobre o 

cliente. Pois do contrário, os outros departamentos, em qualquer contingência, 

ficam dependentes da informação sobre o cliente que será fornecida por vendas ou .. 
pelo telemarketing, ou tomam a decisão baseados na percepção parcial da situação 

e de acordo com a sua própria agenda. Para qualquer área um pedido é um pedido. 

E, sem a informação do perfil do cliente, potencial e comportamento de compra, 

etc., o processo decisório das diversas áreas será determinado por regras frias, 

impessoais[ baseadas em critérios administrativos. Essas informações são 

I 

"''CADP significa Ciclo de Administração do Pedido. 
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cuidar do pedido; o momento da verdade ocorre a cada passo do CADP104 e cada 

procedimento, cada funcionário da empresa que influencia este ciclo torna-se um 

funcionário da linha de frente do atendimento. Cada passo da administração do 

pedido ao longo da operação toma-se o próprio processo de atendimento ao 

cliente: o pedido é um substituto do cliente. Enfim, é o pedido que liga o cliente ao 
. 

fornecedor de modo sistemático e de modo amplo em tenmos da organização e da 

garantia do faturamento sem prejuízo. 

' I 
Porém, o pedido só com os dados cadastrais do cliente, sem os outros dados que 

permitam identificar o perfil do cliente, a sua posição na curva ABC, as últimas 

reclamações, potencial de venda futura, a importãncia do cliente para a empresa 

etc., não permitem que as demais áreas tomem uma decisão orientada para o 

cliente, por exemplo, como conceder uma prorrogação na fatura, ou saber qual 

pedido pode ou não ter atraso na entrega. 

Portanto, é fundamental que o aplicativo de gerenciamento do cliente se integre ao 

sistema de gestão para que a informação do cliente seja a mesma para toda a 

organização, isto é, ocorra um nivelamento na percepção e conhecimento sobre o 

cliente. Pois do contrário, os outros departamentos, em qualquer contingência, 

ficam dependentes da infonmação sobre o cliente que será fornecida por vendas ou 
~ 

pelo telemarketing, ou tomam a decisão baseados na percepção parcial da situação 

e de acordo, com a sua própria agenda. Para qualquer área um pedido é um pedido. 
- " 

E, sem a informação do perfil do cliente, potencial e comportamento de compra, 

etc., o processo decisório das diversas áreas será determinado por regras frias, 

impessoais.

1 

baseadas em critérios administrativos. Essas infonmações são 

"''CADP significa Ciclo de Administração do Pedido. 
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fornecidas pelo database marketing e colocadas à disposição no gerenciador de 

relacionamento. 

É preciso que as informações transitem em tempo real e on-line 105 sobre o 

andamento do pedido na própria ficha dO cliente (no software que gerencia o 

relacionamento com o cliente) para que todos saibam quando o pedido será 

produzido, entregue e faturado. Para isso, é necessário construir a interface entre o 

sistema de gestão integrada com os aplicativos de marketing e assegurar-se de que 

todos os funcionários utilizem de fato a informação para a sua tomada de 

' 

decisão 106
. i 

I 

Este é um dos pontos criticos da revisão do ciclo de administração do pedido: fazer 

com que todos se comprometam com prazos e com a satisfação do cliente. É 

preciso desenvolver programas de incentivo e motivacionais, bem como, 

treinamento e implantação de procedimentos baseados nos conceitos de qualidade 

total para garantir a perfeita integração entre tecnologia da informação, recursos 

humanos e processos. A grande vantagem deste enfoque é que o CADP substitui 

os estritos interesses funcionais e o compromisso com o cliente transforma-se na 

meta e guia para toda a organização e os conflitos passam a dar lugar a soluções 
I 

sistêmicas. Na figura 4.2 tem-se os responsáveis pelo ciclo do pedido. 

Desta forma a empresa, em pouco tempo, revisa os seus processos de forma 

simples, rápida e precisa e estará apta para agregar valor ao relacionamento 

i 
105Como informação tempo real e on-line entende-se que a informação deve estar disponível num 
software de data base marketing (normalmente muito acesslvel) que capture essa informação de fonma 
ordenada colocada em rede para que o SAC, os vendedores, a expedição, o faturamento, etc. possam 
planejar e executar suas atividades baseadas em informações sobre cada cliente, sem necessidade 
de recorrer a pessoas ou jogo político para garantir que sua parte do processo seja correta. 
100Esta atividade é constituída de um software com todas as informações do cliente, uma política de 
atendimento, um conjunto de normas e procedimentos e o uso intensivo da informação para 
planejamento e controle de vendas e marketing é chamado de data base marketing ou marketing com 
banco de dadOs e se constitui na base do marketing de relacionamento. 
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estabelecido com os clientes sustentando a sua vantagem competitiva, e, ao 

mesmo ter]lpo, cumprindo a promessa de atendimento e reconhecimento feita pela 

i 

comunicação e pela força de vendas. Quando as empresas fazem a Revisão do 

Ciclo de Administração do Pedido logram atingir cinco dos principais desafios 

organizacionais: . 
1'. Encantar o cliente externo: as empresas que administram o pedido com mais 

velocidade aumentam a sua produtividade (precisão), conseguem atender as 

promessas de atendimento feitas aos seus clientes, agregam muito mais valor ao 

produto ou serviço e podem garantir uma experiência de marca "caring and 

daring"107 criando uma comunidade que efetivamente acredita em seu produto ou 

serviço. 

2' Encantar o cliente interno: com a redução dos problemas interdepartamentais 

e sentindo que estão apoiadas pelos outros departamentos na missão de satisfazer 

o cliente, a motivação cresce e se forma um clima de resolução de problemas e 

melhoria continua, gerando altos níveis de satisfação entre os funcionários. 

3' Melhorar o desempenho financeiro: todas as oportunidades de vendas podem 

ser aproveitadas, a mão-de-obra é mais produtiva, os investimentos em TI trazem o 

retorno no tempo projetado, a previsão de vendas é mais confiável, os estoques 

são reduzidos, as compras são feitas de maneira mais eficiente e a produção é 

otimizada, o que reduz o desperdício, as perdas e os custos, pois a informação do 

cliente é trJ;ida para dentro da organização, de forma transparente. 

4'. AumenJar a competítividade: a prática do marketing de relacionamento por 
"" I I 

toda a orgénização (que de fato estará voltada para o cliente), permitirá agregar 

serviços que geram maior valor percebido da marca, ficando menos sujeita à guerra 

de preços e às ações da concorrência. 
I 

107Expressão usada por Stan Rapp, um dos principais autores sobre Marketing Direto. para designar 
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s'. Redução dos conflitos entre marketing, vendas e os diversos 

departamentos, como o conhecimento do cliente é nivelado por toda a 

organização, e como todos atuam com a mesma filosofia orientada pelos conceitos 

de marketing de relacionamento, trabalha-se mais coordenado, funcionalmente 

reduzindo o poder relativo de uma área sopre a outra. 

A revisão do ciclo do pedido é a única forma, para, num curto espaço de tempo e 

I 

com um mínimo de investimento, permitir à empresa dar um salto qualitativo no 
' I 

seu marketing. Para que a administração do ciclo do pedido se constitua no fator 

que irá orientar a especificação e customização do sistema de gestão com 

orientação para o cliente, é preciso que parta do objetivo estratégico da empresa, 

da pesquisa de imagem e satisfação junto aos clientes, da análise da concorrência, 

da definição da estratégia de marketing para encantar os clientes (inclui vendas, os 

serviços de valor agregado é a comunicação) e então, acompanhe cada passo do 

ciclo de administração do pedido do ponto de vista do cliente, em vez do da 

empresa. 

Assim, pode-se sair da forma tradicional da constante repetição da imagem de 

marca, freqüentemente apoiada em estímulos de vendas destinadas a transformar 

uma impressão favorável numa venda imediata, passando para o marketing de 

relacionamento onde a meta é interagir com cada cliente a nível individual, pondo o 

foco no valor de um cliente por toda vida. 

I 
estratégias de Marketing que cuidam do cliente ao mesmo tempo que são ousadas, ou melhor, inovam 
e não medem esforços para encantar o cliente: ... 
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• 
Figura 4.2 '- Responsabilidade pelo ciclo de administração do pedido 

Books, 1993, p. 62 • 

' . 
• 

.. 
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O PERFIL DA FORÇA DE VENDAS E AS NOVAS FUNÇÕES 

Quando a empresa procura adaptar a tecnologia da informação e o seu esforço de 

marketing para competir da era do tempo real verifica-se que uma das maiores 

dificuldades operacionais é colocar a pessoa certa no lugar certo e fazê-la pensar e 

agir estrategicamente. 

Conforme • foi verificado, este fator é chave para a empresa tomar-se um 

empreendimento integrado, absorver a tecnologia da informação e participar 

ativamente das mudanças, que farão a empresa ser mais competitiva que a 

concorrência atendendo melhor os seus clientes. Na investigação conceitual foi 

difícil encontrar literatura que permitisse uma visão técnica e consistente sobre 

como avaliar os recursos humanos de forma objetiva, verificar o seu perfil e ainda 

fazer um estudo de compatibilidade com o cargo. 

Por isso, foi utilizado um estudo de caso, realizado pelo Prof. Míchael J. Roberts 108 

da Harvard Busíness School. O prof. Míchael descreveu a utilização e os resultados 

de um método chamado de Sistema de Análise Objetiva de Perfil Pessoal. Este 

método é uma ferramenta, testada por muitos anos, que permite o desenvolvimento 

do negócio, identificando o tipo de pessoa que está capacitada para cada função 

dentro da empresa. 

E, com o Sistema de Análise Objetiva de Perfil Pessoal, pode-se identificar os 

melhores candidatos para cada função. Os que possuem iniciativa para a área de 

vendas. Os pacientes e precisos para a área financeira. Os assumidores de risco 

108 Nota da a'fora: material recebido para utilização neste estudo da Praendex do Brasil. e da Thomas 
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para pesquisa e desenvolvimento. Assim, pode-se encontrar a melhor combinação 

de função X incumbente - capacidade X necessidade da empresa - e aumento da 

capacidade de liderança de seus gerentes. 

O estudo' de caso de Harvard mostrou. que se for adequadamente aplicado, o 
. 

Método Análise Objetiva de Perfil Pessoal proporcionará: 

• Maior produtividade 
! 

• Maior confiança no planejamento corporativo 

• Maior motivação 

• Aumento da satisfação no trabalho 

• Diminuição da rotação de pessoal 

• Diminuição no recrutamento 

• Diminuição de promoções erradas 

O processo de recrutamento e seleção de pessoal na empresa deve consumir o 

mesmo tempo e recursos, que a aquisição da tecnologia da informação. Quando 

uma empresa compra TI levanta um grande número de informações para poder 

tomar a d~cisão certa na escolha do conjunto de sistemas. São grandes as 

probabilidades da empresa ter muito menos informações sobre o diretor do que 

sobre o computador. Porém, esta pessoa tem grande potencial para influenciar a 
·~ 

empresa agora e no futuro. 

De acordo com Peter Drucker109
, ªs probabilidç;des são altas, 66% das decisões 

sobre seleção da sua empresa se transformarão em erros nos primeiros doze 

lnternational. 
109 Nota da autora: citação extraída do resumo do seminário apresentado pelo Prol. Peter Drucker em 
São Paulo, no ano de 1997. 
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meses. Na era do tempo real erros como este podem causar perda imediata de 

competitividade. 

Em 1928 William Moulton Marston110
, psicólogo americano, desenvolveu o modelo 

conceitual original dessa ferramenta. Ele ~istematizou quatro modalidades básicas 

de comportamento, que figuram o conceito DISC: 

DOMINÂNCIA: voltado para resultados, direto, assertivo, objetivo. 

INFLUÊNCIA: voltado para pessoas, persuasivo, comunicativo. 

ESTABILIDADE: gentil, paciente, organizado, persistente. 

CONFORMIDADE: preciso, detalhista, cuidadoso, lógico. 

Na década de 50 Thomas Hendrickson e Arnold Daniels, migraram o modelo DISC 

para o universo da administração e do trabalho, fundando respectivamente o 

método Thomas e o método Predictive lndex. 

A aplicação desses métodos é feita através de formulário, com uma lista de mais ou 

menos 80 palavras como tímido, prestativo, animado, e assim por diante. As 

pessoas a serem avaliadas, assinalam palavras que acreditam representarem 

traços mais e menos desejáveis de sua personalidade. Inserindo as escolhas(+ e-) 

das pessoas no sistema do método, obtém-se uma combinação dos fatores DISC, o 

que permite a identificação de características que mais se destacam e marcam o 

estilo comporta mental daquela pessoa em seu ambiente de trabalho. 

São representados ainda o comportamento da pessoa em seu trabalho atual, e seu 

comportamento sob extrema pressão. A pesquisa é analisada e a pessoa recebe 

uma avaliação em cada uma das quatro dimensões DISC. 

I 
110 Marston, W~ M., Emotions of Normal People, New York, 1928. 
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Este método utiliza um determinado conjunto de teorias psicológicas e uma técnica 

de avaliação da personalidade denominada Índice de Previsibilidade, para tirar 

conclusões sobre "estilos" de administração comportamentais e auxiliar os gerentes 

a compreender as suas próprias tendências e comportamentos assim como de 

outras pessoas. Quando o Sistema de Análise Objetiva de Perfil Pessoal é 

computado, a norma é a média dos resultados de cada dimensão. As pessoas são 

sempre baixas em alguns fatores e altas em outros. Quando estes quatro fatores 

são combinados nesse sistema , eles formam um perfil que é um indice de 
' 

previsibilidade do comportamento de um indivíduo na maioria das situações. 

Os quatro' fatores são apresentados num perfil simples para formar uma imagem 

gráfica do perfil pelo Método Análise Objetiva de Perfil Pessoal, tal como mostrado 

abaixo: 

D 

' 1\ : 

I 

i 

s c 

. 

\ 

\ ---

O que este método evidencia é que 

o comportamento da maioria dos 

indivíduos é surpreendentemente 

consistente: uma pessoa tende a 

responder da mesma maneira a 

determinados estímulos. Por falta de 

um termo melhor, pode-se dizer que 

a personalidade de alguém 

determina como o indivíduo reagirá 

a uma variedade de situações no 

local de trabalho. 

Assim, algJém com Alto D irá procurar exercer sua dominância e influência sobre 

as outras pessoas. Alguém com Alto I irá constantemente comportar-se de uma 
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maneira social e cordial. Isto não significa, que duas pessoas com o mesmo perfil 

terão o mesmo desempenho numa dada função. A experiência, a escolaridade e a 

inteligência desempenham um papel importantíssimo na determinação das 

capacidades e do desempenho atual. 

A pirâmide administrativa coloca no topo, a distribuição relativa de pessoas com 

Alto D, e Baixo C, e na base a maioria das pessoas neste universo possui Alto I ou 

Alto S. Elas querem estrutura, precisam receber orientação, gostam de saber o que 

se espera delas. Existem poucos Alto D, e eles se movimentam próximos do topo 

de uma organização, onde precisam estar. 

É possível desenvolver perfis para íncumbentes de uma série de trabalhos 

padronizados (caixa de banco, representantes de "telemarketing", e assim por 

diante) e então desenvolver correlações entre certos perfis e o desempenho real no 

trabalho. O método Thomas ou Pl, torna-se então uma ferramenta que pode ser 

usada na pré-seleção para contratação e os indivíduos são selecionados em função 

dos perfis desejados Este método é, também, usado para auxiliar os gerentes a , 

compreender melhor a si mesmos e os seus subordinados. 

Por exemplo, uma vez que alguém compreende que o comportamento de um 
. ., 

determinado indivíduo é o produto de uma tendência psicológica profundamente 

enraizada, e compreende ainda que a sua própria necessidade de fazer com que o 

" indivíduo se comporte de uma maneira diferente é o produto de seu próprio 

impulso, e~ta pessoa provavelmente passará a ver as coisas menos em termos de 
I 

"bom" e "ruim" e mais termos de diferenças individuais. 
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Finalmente, o método fornece aos executivos uma linguagem que trata de traços de 

personalidade e comportamento. Apesar das limitações desse método, é uma 

forma tangível de ajudar a empresa a agregar informações de forma objetiva sobre 

o indivídu.o. Esta informação do perfil, mais a experiência, treinamento, habilidades, 

etc. irão colocar a pessoa certa no lugar ~rto. 

O uso criterioso das informações fornecidas pelo Método de Análise Objetiva de 

Perfil Pessoal111 permite alocar, treinar, aconselhar e motivar as pessoas com maior 

eficácia. Devido ao fato das pessoas apresentarem fatores altos - e baixos, os 

padrões comportamentais e motivacionais são resultantes de uma combinação 

complexa destes fatores. 

Perfil da Força de Vendas 

Para compreender o que é preciso mudar no perfil da força de vendas, é importante 

verificar qual é o perfil atual, como se formou, quais são as crenças e valores, e 

qual é o perfil mais adequado para o vendedor. 

Os princípios da venda pessoal e da negociação são descritos e definidos como 

orientados para transação conforme afirma Kotler112
• Isto é, seus propósitos são 

ajudar o vendedor a fechar uma venda. O perfil da força de vendas, portanto, está 

definido para atender este tipo de requisito: 

111 Nota da autora: Personalidade, comportamento, motivação são tópicos complicados que têm sido 
objeto de estudos vitalícios e de inúmeros volumes de pesquisa e material escrito. A descrição 
genérica e necessariamente breve da teoria que segue, não deve ser tomada como uma visão 
abrangente dO assunto. 
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• alto D: iniciador, competitivo, direto; 

• alto 1: influente, persuasivo, comunicativo; 

• baixoS: demonstrador, móvel, ativo, 

• baixo C: firme, obstinente, força de vontade . 

O vendedor atual é amistoso, assertivo, independente, rápido e capaz de motivar os 

outros. Fácil contato e comunicação são também importantes fatores, uma vez que 

' 
o ambiente de trabalho exige influência ativa e persuasão de diferentes tipos de 

I . 
pessoas êm situações de mudança. Também aprecia situações desafiadoras e têm 

flexibilidade para trabalhar em um ambiente não estruturado no qual há liberdade 

de ação e autoridade para a tomada de decisão. 
( 

O figura 4.3 representa melhor o perfil atual do vendedor. Na figura 4.4, tem-se o 

novo perfil desejado para que ele desempenhe suas funções de acordo com o 

marketing de relacionamento, onde o vendedor não faz uma venda, mas cultiva um 

relacionamento para atendê-lo durante muito tempo: 

A mudança do perfil é importante por várias razões, mas principalmente porque o 

tipo de venda para estabelecer um relacionamento de colaboração a longo prazo é 

mais complexo do que o da venda tradicional, conforme comenta Kotler: 113 

I 
" ... P,ara uma venda a longo prazo, o vendedor é mais que um consultor, é 

preciso que ele se envolva e obtenha um compromisso a longo prazo, um 
I 

relationamento mutuamente benéfico ... " 
I 
I 

' 
112 KOTLER; Philip. Idem p. 617 
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Figura 4.3 - Perfil atual do vendedor. Figura 4.4 - Perfil novo do vendedor 

o s c o s c 

v . 

v\ ; 
I \ / 

Neil Rackham desenvolveu o método denominado venda SPIN (situação, problema, 

implicação, necessidade) para orientar este tipo de venda. Assim, conforme 

Rackham: 114 

"Assim o processo da venda movimenta-se desde as investigações 

preliminares sobre os problemas e necessidades do cliente, passando pela 

de~onstração da capacidade do fornecedor,.e. finalmente, chegando-se a um 

compromisso a longo prazo" 

113 KOTLER, Philip. Idem p. 618 
114 RACKHAM, Neil. SPIN selling. New york: McGrow-Hill, 1988. Citado em KOTLER, Philip. Idem. P. 
618 
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A definição de um novo perfil do vendedor também é necessário quando a força de 

vendas é informatizada e integrada. ao telemarketing. O perfil mais adequado do 

vendedor é, neste caso, uma conciliação entre 1/S alto combinado com alto D. 

• alto D: iniciador, esforçado, assertivo; 

• alto 1: influente, persuasivo, comunicativo; 

• baixoS: demonstrador, móvel, ativo, 

• alto C: sistemático, lógico, preciso 

Isto quer dizer que o vendedor vai estar atento ao cliente e suas necessidades. O 

alto D indica capacidade de reflexão e solução de problemas especializados. O alto 

I permitirá que ele seja motivado e exerça influência ativa sobre uma grande 

variedade de pessoas em situações mutáveis. Também estará predisposto a uma 

geração ativa de muitos contatos. A venda é conseguida através do ganho da 

aceitação. Outro aspecto deste perfil é que ele deve ser capaz de auto-disciplina, 

organização, e uniformidade, o que é vital para preenchimento do aplicativo 

gerenciador de relacionamento e para usar ativamente as informações 

disponibilizadas pelo marketing. 

Portanto, para que a integração do marketing e vendas seja possivel, bem como 

com outros departamentos, e que a estrutura organizacional atue baseada em 

valores como cooperação, comprometimento, etc., é preciso mudar o perfil do 

vendedor para incluir as características de personalidade que sejam compatíveis 

com a nova realidade. 

Porém, não basta mudar só o perfil, é preciso também mudar o sistema de 

incentiv~ e remuneração, para incluir na avaliação de desempenho os aspectos 
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qualitativos da venda. Além disso, é preciso mudar a função do vendedor passando 

algumas de suas atribuições, como identificação de clientes potenciais, 

atendimento de reclamação e outras, para o telemarketing. Com isso, o vendedor 

terá mais tempo para desenvolver o relacionamento com o cl.iente. 

Desta forma, o vendedor ficará cada vez mais envolvido com a conquista e 

manutenção do cliente, instrumentalizado com o database marketing. Dispondo de 

um sistema de gerenciamento do cliente, (no notebook ou na empresa) que 

permitirá 'que o próprio vendedor participe ativamente da comunicação, enviando 

suas propostas pelo fax, mandando as cartas de agradecimento e de ativação de 

forma descomplicada e ainda registre no histórico de seu software a data do envio 

das diversas correspondências e agende a data do próximo contato. 

O mesmo processo de avaliação do perfil pelo Método Análise Objetiva de Perfil 

Pessoal deve se feita quando a empresa implementa o telemarketing e as novas 

' funções que são criadas com os processos de informatização da força de vendas, 

e do database marketing. 

Podemos dividir as novas atividades do sistema de marketing integrado em quatro 

grandes grupos, que podem ter de 1 a mais de 1 O funcionários dependendo do 
I 

tamanho :da empresa, número de clientes atuais e potenciais, âmbito geográfico, 

etc. As novas atividades compreendem: 
! 

> Telemarketing > Database 

;;. Comunicação ;;. Fulfillment"5 

"'Nota da autora: Fulftllment e a atividade de resposta a uam solicitaÇão ou a um pedido do propsect 
I 

I 
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Para cada um dos grupos de atividades existe uma descrição de função e é preciso 

contratar ou alocar pessoas com o perfil adequado, que se complementam para 

realizar o trabalho de prospecção e fidelização, o atendimento e a venda. A seguir 

serão descritos as funções dos responsáveis de cada área. 

TELEMARKETING 

O principal departamento a ser criado dentro das organizações como parte rotineira 

do processo de administração do pedido de vendas é o telemarketing ativo e 

receptivo, cujo perfil é necessariamente diferente, pela próprias funções exercidas e 

pela pressão inerente ao cargo. 

Também no telemarketing, é preciso fazer a análise dos recursos humanos pelo 

Método Análise Objetiva de Perfil Pessoal, considerando que o perfil dos 

operadores é diferente. Desta forma o operador ativo deverá ter alta Influência 

sobre outros e baixa Conformidade, porém uma Dominância mais alta, que gera o 

equilíbrio entre empatia, prestar um bom atendimento e buscar resultados de 

venda. O profissional com este perfil será capaz de gerar harmonia e conciliação 

em determinadas situações, e persuadir os outros a tomar uma decisão. Este perfil 

deve buscar resultados tangíveis e mensuráveis, vencendo qualquer resistência, e 

agindo para obter sucesso. A pessoa com este perfil tende a ser segura de si, 
.... 

decisiva .em sua área de conhecimento, meticulosa, metódica e organizada. 

O operador de telemarketing receptivo tem alta Influência, baixa Conformidade, e 

também! a Dominância baixa. Portanto, tende a comportar-se com cordialidade 

mesmo em situações desfavoráveis. 
I 

ou cliente.! Porém, no contexto desse estudo será usado também como a retaguarda da comunicação 
I " 
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Este perfil de profissional mostra autoconfiança na maioria das relações com os 

outros e tem a persistência para acompanhar uma tarefa até o fim. Ele tem 

necessidade de trabalhar num ambiente estruturado. É capaz de desenvolver um 

trabalho meticuloso e confiável. Nas . figuras 4.5 e 4.6 estão representados 

graficamente os perfis dos operadores de telemarketing. 

Figura 4.5 - Perfil do Operador Ativo Figura 4.6 -: Perfil do Operador Receptivo 

D s c D s c 

--I \ 
'\ i 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA116 

Numa nóva estrutura totalmente voltada para o cliente, um dos objetivos é 

organizar as funções do composto de comunicação para otimizar os recursos e 

desenvolver um esforço mais coordenado e coerente sobre o mercado. Essa área é 

responsável pelo planejamento, execução e controle de toda a atividade de 

sistemâtlca. Ver mais detalhes adiante. 
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comunicação da empresa. As atividades de propaganda, promoção, relações 

públicas, e marketing direto, eventos e outras, que porventura houver, estão 

organizadas por especialidade, .ocasionando disputa de verba e mensagens 

conflitantes que causam ruído e diluem o poder da mensagem. Por isso, seria mais 

adequado e producente realizar apenas duas divisões com foco no cliente, que 

devem trabalhar integradas: a de comunicação com os prospects e com os clientes 

atuais. Portanto, essa nova área, que será chamada de comunicação integrada 

coordena todo o esforço de comunicação para que as diversas agências 

prestadoras de serviços trabalhem coordenada mente. 

A estrutura organizacional de marketing, ao invés de ser organizada por 

especialidade, que fazia sentido quando as empresas ainda mantinham grandes 

departamentos especializados, terá duas áreas ou gerências voltadas para o tipo 

de cliente e esforço de comunicação: de prospecção e fidelização, com a 

atribuição descrita a seguir. Desta forma, estará melhor preparada para trabalhar 

com cooperação e com foco no prospect e cliente, respectivamente. Essa divisão 

também se justifica, pois o objetivo final, remuneração do telemarketing e dos 

vendedores é diferente de acordo com o tipo de atividade. Quando a atividade é 

prospecção, normalmente paga-se salário fixo mais comissão. Na fidelização, 

normalmente paga-se salário fixo, devido à natureza do trabalho que 
.~ 

desempenham. Além disso, o público é bem diferente, em termos do 

relacionamento com a empresa. Portanto, os profissionais a ocupar esses cargos 

precisam ser muito mais generalistas do que especialistas, com grande poder de 

negociação e liderança, já que terão sob sua responsabilidade a coordenação 

"' Nota da autora: Este conceito sera apresentado detalhadamente no próximo tópico. 
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externa de vários fornecedores (agências) e internamente, integração com vários 

departamentos. 

1. PROSPECÇÃO: é responsável pelo planejamento e execução das atividades de 

prospecção, desde o planejamento das campanhas, relacionamento com a agência 

de propaganda, marketing direto, database marketing no pÍanejamento, até a 

mensuração e revisão das diversas campanhas de prospecção. Tem estreito 

relacionamento com os gerentes de produto e com o responsável pelo database 

marketing e com as outras áreas de suporte. É responsável pelos resultados da 

campanha, no sentido que deve verificar os resultados e, junto à área comercial, 

tomar as decisões para a correção do rumo da estratégia. 

2. FIDELIZAÇÃO: o marketing, no novo contexto, precisa assumir mais 

intensamente e organizadamente as atividades referentes ao encantamento do 

cliente e a sua satisfação. É a função que faz a adaptação da estratégia ás 

respostas dos clientes aos esforços de relacionamento da empresa no que tange 

aos formatos, custos, e rentabilidade por cliente. 

Este profissional é responsável pela retenção do cliente e pela sua satisfação. Para 

isso, assessora as outras áreas na correção e acerto do relacionamento com os 

clientes e outros aspectos importantes relativos à sua função. ~ também 

responsável pelo benchmarking no telemarketing e vendas, isto é, que verifica a 

" atuação da concorrência e dissemina a informação a nivel interno. 

3. REDATOR DE SCRIPT E DE CARTAS: numa estrutura voltada para 

comunicação integrada é muito importante ter uma pessoa com habilidade de 
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redator, tanto para escrever os scripts, como para adaptar as cartas da 

comunicação sistemática. 

É a função que faz a . adaptação do speech de telemarketing e abordagem de 

vendas das campanhas, de acordo com as respostas dos clientes aos esforços de 

relacionamento da empresa. 

DATABASE MARKETING 

É a área responsável pela compilação de listas de nomes para mala direta, 

perfilagem e modelagem de clientes, tratamento estatistico da base de dados, 

contratação de terceiros para o serviço de digitação e relacionamento com outras 

empresas para realizar troca de bases de dados ou compra visando enriquecimento 

dos dados. 

É responsável pelo controle e mensuração dos resultados e pela troca constante de 

informações com as diversas fontes internas e externas, como por exemplo a 

central de telemarketing e os terceiros, além da área de informática da empresa. É 

responsável, também, pelas atividades diárias de manutenção do database 

marketing, extração de relatórios para as diversas áreas, disseminação da cultura 

de database na empresa e pelo assessoramento a quem estiver atuando com o 

software de database. Outra atividade importante é realizar o planejamento e 

mensuração das ações, além de acompanhar o desenvolvimento do software 

definitivo de database marketing da empresa. 

No database marketing de empresas em estágio de utilização mais adiantado desta 

i 
ferramenta, existe a necessidade da contratação de estatísticos que devem ser 
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treinados em marketing, além de pessoas voltadas para marketing. Os estatísticos 

podem ser especializados por foco: prospecção e fidelização. 

Administração de Listas: Este profissional é responsável por trazer novas listas para 

serem inseridas no banco de dados e serem usadas conforme as estratégias 

desenvolvidas pelo responsável pela prospecção. 

Em qualquer situação este profissional também precisa pensar estrategicamente e 
I 

ser capaz de oferecer assistência valiosa, sugerindo listas que apresentem 

características do mercado-alvo. Por isso destacamos a importância de uma 

pessoa responsável somente pelas listas, deste modo, a empresa que precisa ter 

um fluxo constante de nomes, como é o caso dos bancos, jornais, venda de 

suprimentos, tem a vantagem de lidar com um especialista que faz das listas de 

mala direta sua atividade em tempo integral. 

Um relacionamento profissional não funcionará se o administrador de listas tiver de 

operar num vácuo ou em termos abstratos. O administrador de listas deve fazer 

parte do processo de marketing, tendo que estar a par das necessidades e 

objetivos com antecedência, para que pesquise o mercado de listas. 
' 

• (Essa pesquisa também representa um instrumento valioso para o pessoal da 

criação. Trabalhar sem um conhecimento claro e completo do mercado de listas 
I 

dificulta a abordagem adequada da temática promocional). 
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FULFILLMENT 

Este profissional é responsável pelo.atendimento a qualquer solicitação dos clientes 

atuais e potenciais, bem como pela execução da comunicação sistematica. 

Também é responsavel pela elaboração e impressão das cartas referentes as 

diversas campanhas e de manter um esto.que de papel e envelopes pré-impressos, 

folhetos, catálogos e material promocional diversos. 

Deve ter autonomia para contratar empresas (lettershop) para impressão dos 

diversos materiais que não se caracterizam como material de massa. É responsavel 

pelo manuseio, postagem dos diversos impressos da empresa e, quando 

necessario, pela contratação das empresas de fulfi/lment (manuseio). Este tipo de 

atividade é muito importante em comunicação integrada e nos projetos de suporte a 

força de vendas. O volume de trabalho dessa área sempre é subestimada, assim é 

preciso ter pelo menos uma pessoa exclusiva para este fim, mesmo quando a 

atividade é terceirizada. Esta pessoa garante que a resposta ao cliente seja no 

tempo certo. De nada adianta mandar uma carta de agradecimento 20 dias depois 

do evento ou 10 dias depois da reclamação. Ou então o cliente faz uma solicitação 

de literatura que demora dias para chegar. O fu!lfilment responde, também. as 

solicitações dos pedidos por e-mail, carta, fax ou telefone, q!Je também poderá ser 

enviada pelo e-mail, correio, fax ou pessoalmente (força de vendas ou promotor). 
I .,. 

Nas empresas menores, algumas das funções acima podem ser atribuídas a um 

único profissional, como é o caso de administração de lista e database marketing. 
I 

- "' 
A redação de cartas e scripts pode ser acumulada pelo supervisor de telemarketing 

ou o responsável pela fidelização e/ou prospecção. 
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A NOVA ORGANIZAÇÃO DE VENDAS E MARKETING E A DIVISÃO DE 

TAREFAS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Na força de vendas, independentemente do contexto da venda, os vendedores 

desempenham uma ou mais das seguintes tarefas no processo de prospecção de 

novos clientes: identificação de suspects e prospects, qualificação dos prospects, 

geração do interesse de compra, conscientização sobre o produto e, fechamento da 

venda. 

Na nova organização de vendas o telemarketing passa a desempenhar um papel 

importante no processo da venda, e assume parte das funções anteriormente 

atribuídas à venda: identificação de suspecls e prospects, e qualificação de /eads. 

A comunicação integrada, ou o próprio telemarketing, pode gerar o interesse de 

compra, (como será visto no próximo sub-capitulo chamado programas de 

prospecção de novos clientes). Essa divisão do trabalho permite liberar tempo para 

que os vendedores possam concentrar-se nos prospects e leads já predispostos a 

comprar. Uma pesquisa da DMA apontou que um vendedor eficiente gasta 2/3 de 

seu tempo para se colocar favoravelmente perante um cliente de real potencial. Na 

maioria das empresas, o custo real da força de vendas têm-se elevado 

continuamente. Isto é ainda mais significativo no mercado industrial, tanto no caso 

da venda do fabricante para o intermediário, ou para outra empresa. 

As razões que levam a essa queda de eficiência são muitas, mas podem-se 

' 

destacar as três mais influentes: 

. A. Muito trabalho (e tempo) para a prospecção e pouco para a negociação. 
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Ao analisar as atividades de um vendedor para a conquista de um novo cliente, 

verifica-se que ele passa a maior parte do seu tempo prospectando - de forma 

pouco objetiva - e não vendendo. Os vendedores ganham pelo que efetivamente 

vendem e não pelas portas que abrem, negociações que entabulam e outras coisas 

do gênero. Por isso, eles concentram se1,1 tempo e energia naqueles clientes que 

lhes possam gerar, com certeza, maiores vendas ou vendas mais fáceis. 

B. Dificu,ldade de atingir os escalões que decidem a compra. 

Muitas vezes o vendedor é atendido por pessoas cujo poder decisório é reduzido. 

Em outras situações, por não conseguir conversar com todas as pessoas que estão 

envolvidas no processo de compra, a decisão ficar à mercê dos canais internos de 

comunicação da empresa-prospect 

C. Baixa produtividade de vendas. 

Para realizar uma venda muitas visitas são realizadas. São horas de espera, 

recusa, altos custos de transporte, perda de tempo e, principalmente, perda de 

oportunidade de vendas. 

.• 
Este conjunto de dificuldades pode levar cada vendedor em particular e a força de 

vendas como um todo a dedicar-se principalmente (ou apenas) aos seus clientes 

existentes, com baixo esforço para conquistar novos clientes; concentrar-se apenas 
I 

nos produtos que lhe dão maior retorno, quer por serem de demanda garantida, 

quer por serem os que lhe rendem maiores comissões.· 

Qualquer dessas perspectivas é prejudicial. Nenhuma empresa aumenta sua 

' 

lucratividade a longo· prazo se não estiver permanentemente conquistando maior 

particippção de mercado, ou seja, novos clientes. Assim como também terá 

rentabilidade abaixo do potencial, se sua força de vendas não colocar no mercado 

um mi) de produtos otimizado. Por outro lado, o vendedor, informatizado por um 

aplicativo gerenciador de relacionamento. passa a assumir novas funções, que são: 
I 
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• Registro de qualquer relacionamento no software de relacionamento; 

• Prep<!ração dos taxes com propostas diretamente no computador ou notebook; 

• Envio de fax diretamente do computador ou notebook para um ou mais clientes; 

• Preparo e envio de e-mails ou cartas de agradecimento, reforço de informações 

ou qualquer outro tipo de comunicação eletrônica ou pelo correio; 

• Preparo de relatórios; 

• Planejamento metódico e sistemático da agenda de visitas; 

• Sincronização de dados com o database marketing integrado (é a forma de 

atualização de um banco de dados central com uma instalação remota, como 

por exemplo um notebook, que compatibiliza dados registrados sobre um 

mesmo cliente em bases diferentes). 

Os véndedores, num primeiro momento, reclamam da nova carga de trabalho, pois 

não reconhecem este tipo de trabalho como parte do escopo de sua função. Dois 

fatores colaboram nessa situação: o primeiro é que existe a percepção do papel do 

vendedor como sendo de buscar a venda imediata e não o relacionamento; o 

segundo, é o próprio perfil do vendedor, que já é selecionado por ser "um homem 

de campo e não um burocrata preenchendo papéis". 

Por isso é tão importante mudar o perfil do vendedor, para que permita obter maior 
I 

' 

produtividade com a TI. Durante a pesquisa realizada para esse estudo, foi 

constat~do que uma empresa de renome somente conseguiu, efetivamente, 

informatizar a força de vendas, 5 anos depois da compra do primeiro notebook. Na 
I 

era do tempo real, esse é um tempo que as empresas não podem dispor para 

acomodar os interesses dos seus vendedores. A figura 4. 7 apresenta como o 
. I 

vendedor aloca o tempo nas atividades de prospecção. 

I 
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Figura 4.7- Tempo gasto pelo vendedor em prospecção 

Aloeação do tempo de trabalho de 
uma Força de Vendas eficiente 

Alocação do tempo de trabalho de uma 
Força de Vendas eficiente com a utilização 

do telemarketing e database marketing 

Qualificação de leads 

Geração do interesse de 
compra 

Conscientização sobre o 
produto 

Fechamento da venda 

Fonte: Resultado de pesqyisa apresentada em um seminário da DMA - Dierct 
Marketing Association 

i 
Na atividade de fidelização, o telemarketing também assume parte das funções, 

que nomnalmente são atribuídas ao vendedor, em empresas que não têm outro 

meio de contato com os clientes. Desta forma, o telemarketing, além de gerar 
.• 

tempo para vendas, gera conveniência para o cliente. Os vendedores ficam mais 

I 

livres para cultivarem o verdadeiro relacionamento com os· seus clientes. E, os 
' 

clientes
1 

tem um canal de comunicação alternativo, ágil, rápido e sempre à 
I 

disposiÇão. Quanto mais o SAC estiver integrado à administração do pedido, mais 
I · jv· 

serviço [poderá oferecer ao cliente, gerando mais satisfação. Além do SAC, a força 

' 
de ven~as precisa contar com o apoio da comunicação integrada e ter à sua 

/ - ... 
disposi~o os benefícios da TI. 

' Nessa mesma pesquisa, foi constatado que as duas maiores reclamações da força 
' 

de vendas eram a perda de tempo com a procura de informações sobre o 
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andamento do pedido, e a obrigação em realizar o trabalho de cobrança ou acerto 

na fatura do cliente. Também foi constatado que os vendedores gastavam cerca de 

50 a 70% do seu tempo atendendo os telefonemas de clientes atuais. Desta forma, 

quando o vendedor já tem uma carteira de clientes formada sobra pouco tempo 

para desenvolver o relacionamento, (isto é, vender mais para o mesmo cliente, 

desenvolver novos produtos) e menos tempo ainda para a conquista de novos 

clientes. 

Quando o telemarketing atua como apoio a vendas, os telefonemas de 

reclamações, solicitação de informações sobre entrega e faturas ou nota fiscal, são 

atendidos por operadores, que já dispõem da informação necessária para prestar 

um excelente atendimento. Também os pedidos de literatura, agendamento de 

visita, atendimento técnico ~ão providenciados pela central de telemarketing, com 

muito menos custo e mais rapidez que um vendedor, mesmo com notebook a mão. 

Em algumas organizações, o telemarketing receptivo também recebe os pedidos 

via fax, telefone ou e-mail, e o telemarketing ativo faz a venda a clientes C da curva 

ABC e a reativação de clientes, podendo passá-los de volta para o vendedor. Com 

o apoio a vendas, os vendedores podem dispor melhor do seu tempo com a certeza 

de que o cliente será muito bem atendido por uma organização especialmente 

desenvolvida com esta finalidade. Por isso é tão importante mudar o perfil do 

vendedor, para que permita obter maior produtividade com a TI. 
I 

A figura 4.8, representa o tempo médio gasto no processo de fidelização de clientes 

comparando o tempo gasto nas tarefas com e sem apoio do telemarketing. 
' I 
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Figura 4.8- Tempo gasto pelo vendedor em atendimento ou fidelização 
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Apesar de todos os beneficios apresentados acima, cerca de 50% dos vendedores 

entrevistados ainda tem receio de "depender'' do telemarketing para atender o seu 

' 

cliente. Desta forma, alguns vendedores ainda estimulam o cliente a chamar direto 

no celular, outros desautorizam o trabalho do telemarketing, proporcionando 

condiçõés mais vantajosas .nas vendas e alguns tipos de beneficios como 

prorrogação de prazo nas faturas, favorecendo a entrega de uns em detrimento de 

I 
outros. Essa reação é comum, porém, quando a empresa trabalhar orientada para '~ 

o cliente e decide desenvolver um trabalho profissional, é preciso ter um vendedor 

com a preocupação de desenvolver relacionamentos te~icamente e"" não só por 

pequenas vantagens que podem até causar prejuízo à empresa. 
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Administração da curva ABC de Clientes 

Na análise da divisão de tarefas entre telemarketing e vendas é na administração 

da curva ABC, que o efeito pode ser mais visível, conforme relatou Maria Luiza 

Picciolli117
, uma das consultoras entrevistadas para este estudo: 

."quando a empresa utiliza o telemárketing, muda a administração da curva 

ABC. Mudam os papéis na administração do cliente. O vendedor foca o seu 

trabalho nos clientes A e B o telemarketing administra o relacionamento com 

os clientes C. Desta forma os clientes ficam mais satisfeitos, pois o vendedor 

irá dispor de mais tempo para os clientes atuais, e o telemarketing fará com 

que os outros clientes, antes relegados a um segundo plano, sintam que tem 

um canal de comunicação privilegiado, sempre à sua disposição e desta 

forma ficam muito mais satisfeitos .. .". 

Com esta divisão de clientes, a empresa pode aumentar a sua cobertura de 

mercado, atuando com clientes que antes tinham uma relação custo-benefício 

desfavorável. 

' Porém, o telemarketing também pode gerar maior satisfação para os clientes A e B, 

atuando como SAC, agendando visitas do vendedor e assistência técnica. Algumas 

empresas alocam inclusive operadores dedicados a um grupo restrito de empresas 

atendidos por um determinado vendedor, constituindo-se numa "dupla de 

atendimento". O vendedor e o operador trabalham como se fossem um só, 
' 

interligados pela TI. Esse efeito, também pode ser obtido por um vendedor com a 

equipe da central de atendimento. O tipo de estrutura vendedor-operador é cara e 

na maioria das empresas não se justifica. 

117 Nota d~ autora: Maria Luiza Picciolli, é uma consultora pioneira em telemarketing, que atua 



151 

O nível de integração obtido entre vendedores e operadores depende em grande 

parte do perfil dos vendedores, da definição clara do limite de competência de cada 
1 

integrante da força de vendas. E, principalmente, da autonomia para agir que for 

dada ao telemarketing, para que o cliente realmente sinta que este canal é confiável 

e pode of~recer os mesmos privilégios que os vendedores de campo. 

Nas figuras 4.9 e 4.10 tem-se a representação gráfica das funções do telemarketing 

de vendas e de atendimento ao cliente ou consumidor. 

INTEGRAÇÃO ENTRE MARKETING, VENDAS E OS OUTROS 

DEPARTAMENTOS 

Em qualquer livro didático fala-se do conflito do marketing com as outras áreas, 

porém o i mais grave é o conflito entre as funções dentro do próprio marketing, 

conforme escreve Kotler118 

"···'il força de vendas queixa-se dos gerentes de produto por estabelecerem 

"preços muito elevados" ou fixarem "volumes de vendas muito altos" ou o 

diretor de propaganda e o gerente de marca podem não concordar com uma 
i 

campanha de propaganda." 

Esse tipÓ de atitude afeta os resultados da empresa e a sua produtividade, por isso 

é preciso conseguir a integração e desta maneira lograr reduzir os custos 

também com marketing de relacionamento e é professora de marketing direto na ESPM (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing). 
116 Kotler, Philip. Administração ... p.40 
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Figura 4.9- Representação Gráficfil do Serviço de Atendimento ao Cliente· 
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Figura 4.10- Representação Gráfica do Telemarketing como Canal de Vendas 
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administrativos, ter uma linguagem uniforme de dentro para fora e direcionar o seu 

potencial para administrar o relacionamento com o cliente. 

Essa integração do marketing às outras áreas deve ocorrer em dois niveis: 

• Entre as várias funções de market!ng - propaganda, promoção, eventos, 

relações públicas, administração dÓ produto, pesquisa, etc., e principalmente 

com a força de vendas. Todas essas funções de marketing precisam estar 

coordenadas sob a égide da filosofia de marketing de relacionamento. 

• Entre os outros departamentos da empresa, que devem ser contratados, 

treinados e motivados para atender bem ao cliente, desde os que estão na 

ponta do atendimento, telefônico e pessoal, até os de retaguarda que participam 

da administração do ciclo do pedido. 

A empresa, no decurso da sua transformação para atuar com orientação para o 

mercado, enfrentará três obstáculos: 

• resistência organizada, 

• aprendizagem lenta e 

• esquecimento rápido. 

Esses Obstáculos são superados mais rapidamente se a empresa possui um 

• conjunto de idéias norteadoras articuladas por funcionários no perfil certo para a 

função, com uma infra-estrutura de TI desenvolvida e implantada. Nesse processo 
' ~ 

deve-se! dar uma ênfase muito grande ao ciclo de aprendizado. Ele precisa ser 

iniciado consistentemente, pois é muito mais duradouro que métodos, técnicas e a 

própria tecnologia da informação. Portanto, é preciso investir certo da primeira vez. 

e estabelecer uma liderança que leve a mudança nos valores, crenças e opiniões, 
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bem como de habilidades e capacidades. Quando a reação às mudanças é muito 

grande é preciso ser drástico e substituir os mais reativos. O risco de perder o 
I 

investimento pela contaminação com idéias retrógradas ou por funcionários que 

não desejam melhorar as suas habilidades, negando-se a participar de 

treinamentos, é muito grande e quase cert.o. 
I 

Para que o aprendizado realmente surta efeito é preciso mudar dois paradigmas 

organizacionais: primeiro, que administrar os conflitos é inerente ao processo da 

própria 1dministração, e segundo que o funcionário precisa ser competitivo. São 

valores e crenças que pertencem a uma administração que está sendo confrontada 

pela nova organização voltada para o cliente, cuja ênfase está calcada em valores 
I 

como: cooperação, comprometimento, saber trabalhar em equipe, e cuja atitude 

dos empregados é norteada 'pela identificação com os valores da empresa. 

Se for cbnsiderado o paradigma da empresa que aprende, conforme o conceito de 

Peter Senge119,retratado na figura 4.11 verifica-se que a integração do marketing às 

outras áreas é muito mais rapidamente e sistematicamente obtida pelo aprendizado 

profundb, que é possível conseguir quando o modelo de gestão é integrado ao 

gerenciador de relacionamento. O "agir estrategicamente" é facilitado (e até certo 

ponto induzido) pelo tipo de integração entre os diversos elementos que compõem 
• I 

o siste~a de TI da empresa. Desta forma, na figura 4.12 é apresentado a 
' 

transformação conceitual do modelo sugerido por Peter Senge, utilizando os 

paradigmas do novo marketing e da nova organização do empreendimento 

. integrado conforme adaptação de Tapscott. 

119 SENGE, Peter. A quinta disciplina, ... p.39 
I 
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Conceitualmente tem-se que, a tecnologia da informação representa as inovações 

em infra-estrutura; o database marketing, a administração do ciclo do pedido, o 

método Thomas' 20
, são as ferramentas e os métodos que fazem a empresa pensar 

e agir estrategicamente; a comunicação integrada e a orientação para o cliente são 

partes da teoria; e finalmente, a idéia norteadora é o marketing de relacionamento. 

Portanto, com a integração do marketing e TI possibilita-se um acesso mais amplo 

à informação do cliente, e, quando trabalha-se com uma filosofia de administração 

orientada para o cliente, pode-se dar mais autonomia aos funcionários das diversas 

áreas. Na prática, o conceito acima traduz-se numa estrutura onde o fluxo de 

trabalho. e processos organizacionais fluem com base num todo percebido (sistema 

orientado para o cliente), cujo processo decisório é influenciado pela noção de que 

cada decisão afeta continuamente uns aos outros ao longo do tempo, e que é 

preciso .atuar no propósito comum de encantar (satisfazer o cliente) e antecipar as 

suas necessidades. 

Quando; a estruturª é muito antiga, a mudança de paradigma precisa vir 

acompanhada da avaliação do perfil de cada funcionário e das necessidades de 

treinamento. Muitas vezes, é preciso colocar alguns funcionários à disposição do 

mercado ou realizar realocações internas. 

Desta forma, a empresa trabalha como uma equipe, em total cooperação, voltada 

para a
1 

administração do cliente 

comunicação até a entrega do 

comprometimento da estrutura. 

em todas as instâncias, desde a primeira 

produto e no pós-venda, e obtém-se o 

120 Nota cia autora: Método Thomas é o método da análise objetiva do perfil pessoal desenvolvido pela 
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Figura 4.11- O diagrama da organização que aprende 
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~ condições para que a empresa trabalhe num novo modelo, conforme 

apresentado no capítulo 11 deste estudo, estão formadas, porém o que irá 
I 

determíhar que ela esteja preparada para dar o salto de qualidade administrativa é 

a lidera'nça que deve conduzir este processo, onde a competência de cada área é 

ampliada. 

Thomas lnternational. 
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Figura 4.12 - Diagrama dos requisitos para adoção do conceito de marketing 
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No limite pode-se e deve-se trabalhar num modelo de gerenciamento de auto
i - " gestão onde a performance de cada funcionário é reconhecida pela competência 

. com que toma as decisões relativas ao cliente e o impacto que terá sobre a 

satisfação versus rentabilidade do cliente. 
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A rentabilidade é um aspecto muito importante, porque o propósito final do conceito 

de marketing é ajudar as organizações a atingir as suas metas. Numa empresa a 

. meta é o lucro, que garantirá a sua sobrevivência e nas organizações sem fins 

lucrativos, são os recursos excedentes para cumprirem com a sua missão. Uma 

empresa que melhor satisfaz as necessidades dos consumidores é mais rentável 

que seus concorrentes. 

Conforme pode-se verificar acima, o modelo de informatização da empresa com 

sistemas de gestão orientado para a administração do pedido, integrado a um 

sistema de gerenciamento do cliente, permite que a empresa reestruture-se para 

relacionar-se melhor com toda a infra-estrutura da indústria e internamente. 
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A INTEGRAÇÃO ENTRE MARKETING E TI POSSIBILITANDO 

A CONSTRUÇÃO DO RELACIONAMENTO 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA, OPERACIONALIZAÇÃO E IMPACTO NA 

ORGANIZAÇÃO 

A explosão de produtos, marcas e informações na mídia de massa cria grandes 

dificuldades para a transmissão da mensagem e para a construção de marcas. A 

elevação dos custos das mídias tem gerado, também, a busca de mídias de melhor 

relação custo-retomo, notadamente o marketing direto. Com isso, o marketing de 
' 

massa recentemente foi substituído pelo marketing dirigido, que permite comunicar-

se com segmentos mais fragmentados e diversificados com maior pertinência, 

maximizando o impacto da mensagem. 

O uso de diversas mídias com mensagens criadas por agências ou pessoas 

diferentes cria uma confusão para o consumidor ou cliente, e dilui o impacto. 

Freqüentemente, a mídia de massa, o site na Internet, a promoção de preços, o 

rótulo do produto, o cupom, a mala direta, a literatura técnica e promocional, o 

telema~keting e os vendedores possuem mensagens conflitantes. 

i 

A abordagem fragmentada só serve para diluir o esforço, fazendo com que a base 

de clientes sofra erosão, ao longo QJ:! um tempo.j,ongo demais para a competição, 

que sei estabel!'!ce em tempo real. Para que o consumidor ou cliente receba uma 

única mensagem global é preciso que a empresa integre e coordene 

cuidadosamente seus vários canais de comunicação - anúncios de mídia de 

massa; venda pessoal, promoção de vendas, relações públicas, marketing direto, 
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telemarketing, lntemet e outros - a fim de enviar uma mensagem clara, coerente e 
' 

impactante sobre os seus produtos e a empresa. 

Don Schultz 121
, em 1993 criou uma nova abordagem chamada de lntegrated 

I 

Marketing Communications (IMC). IMC significa que todas as atividades 

promocionais - propaganda, marketing direto, vendas pessoais, promoções, 

relações1 públicas são coordenadas para produzir uma única mensagem que deve 

estar foca da no cliente (customer-focused). 

A Ameriean Association of Advertising Agencies define o conceito de comunicação 

integrada de marketing de uma forma mais restrita, mais adequada à visão das 

agências de propaganda, evidenciando que pode-se adaptar o conceito novo em 

' paradigmas ultrapassados. Para eles, o conceito define-se da seguinte forma: 

." .. um conceito de planejamento das comunicações de marketing que 

reconhece o valor agregado de um plano abrangente que avalia os papéis 

estratégicos de uma variedade de disciplinas de comunicações, por exemplo, 

propaganda geral, resposta direta, promoção de vendas e relações públicas - e 
I 

combina essas disciplinas para fomecer clareza, consistência, e impacto 

máximo de comunicação por meios da integração de mensagens discretas." 

Para Boone & Kurtz e também para Don Schultz a implantação bem sucedida do 

" conceito de IMC depende fundamentalmente de que as pessoas envolvidas com o 

composto promocional trabalhem coordenadamente, como uma força tarefa ou um 

time e tenham um database marketing que suporte a transição do marketing de 

121 SCHUl.TZ, Don E.& TANNENBAUM, Stanley I. & LAUTERBORN, Robert F .. lntegrated Marketinq 
I 

\ 
' 
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massa para estratégias de comunicação focadas no cliente e sob a égide do 

conceito de marketing de relacionamento. 

O database é importante nesse contexto, pois fornece, em tempo real, informações 

relevantes sobre os clientes atuais e potenciais, tais como: preferências, 

necessidades não atendidas, hábitos de compra, e muitas outras que subsidiam a 

tomada de decisão referente à estratégia. Além disso, o database marketing 

possibilita que a comunicação seja personalizada e dirigida a públicos bem 

específicos, e até individualizada. 

Na estrutura de algumas empresas significa criar um cargo que se responsabiliza 

pela unificação da imagem da empresa a partir de suas inúmeras atividades, 

segundo Kotler122
, 

" a empresa deve nomear um diretor de comunicações de marketing com 

responsabilidade total sobre os esforços de comunicação .. ." 

Esse profissional precisa ser eclético, com conhecimento de todas as ferramentas 

do mix promocional, para evitar o efeito do martelo123
. Isto é, o profissional tem a 

tendênCia de privilegiar a ferramenta que conhece melhor e com a qual se 

identifi~. O que precisa-se evitar é colocar o profissional que cuida da mídia de 

massa, por conhecer bem os aspectos institucionais da comunicação, neste cargo, 

prejudicando o desenvolvimento e uso mais equilibrado das diversas ferramentas. 

Communications. Lincolnwood, NTC Business Book, 1993, p. 17, 23. 43, 78 
122 
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No capitulo IV, no tópico referente ao perfil da força de vendas e as novas funções, 

foi mencionado, que a atividade de .comunicação poderia ser organizada por foco: 

em prospecção e fidelização, ao invés da departamentalização por especialidade. 

Desta forma, a empresa não teria mais um responsável por propaganda e /ou 

promoções, mas sim, responsáveis pelo processo de comunicação para a 

conquista de novos clientes e pela fidelização e/oú retenção dos clientes atuais. 

Além disso, foi comentado que seriam necessárias três novas funções, pelo menos, 

no processo de comunicação integrada: o administrador de listas, o responsável 

pelo database marketing e o responsável pelo fulfí/lment. 

Este tipo de funções são necessárias no contexto do marketing de relacionamento 

independentemente se a empresa é de produtos de consumo ou do mercado 

industrial ou organizacional. Nos dois casos, sendo que no segundo mais que no 

primeiro, existem atividades que precisam de esforços dirigidos e integrados, com 

ou sem a força de vendas, que utilizam telemarketing e mala direta, necessitando 

portanto de listas, que são fornecidas pelo database marketing. 

Apesar do marketing de relacionamento utilizar os mesmos componentes 

tradicionais, o faz de forma sistemática e integrada às atividades normais da 

empresa, isto é, passa a ser uma forma de atuar sobre o mercado em tempo real e 

não uma campanha, que é feita de maneira isolada diminuintlo o impacto. Assim, 

I 
para obter o máximo de resultado é preciso, primeiramente, assegurar que a 

" organização esteja preparada para atuar num contexto de ativação contínua onde 

estes componentes estão coordenadamente desempenhando o seu papel no 

processo de atender o cliente, e as campanhas passam a ser tratadas como ciclos 

de comunicação, onde cada mídia recebe o seu orçamento e tem o seu papel 

definido e integrado no mix de marketing. 



164 

Com criatividade e consistência através de todo o esforço de comunicação a 

empresa consegue, com agilidade, comunicar-se com o mercado: clientes (trader), 

consumidor e outros integrantes da infra-estrutura, de forma integrada para obter o 

resultado desejado e projetado, conforme explica Boone & Kurtz 124 
: 

" ... The sales department plans and controls sales presentations: the 

advertising agency creates media promotions; sales promotions and direct 

marketing activities take place in still other departments. Ali too often the result 

is an uncoordinated overall promotional effort that fails to achieve the 

marketers' objectives ... " 

Outro aspecto a considerar é que a integração dos vendedores externos num 

processo de comunicação ·mais coerente, conduz a uma experiência de marca 

positiva e garante a satisfação plena dos clientes. Quando fala-se em experiência 

de marca considera-se todo e qualquer evento que exponha o cliente à marca, de 

um anúncio, ao atendimento telefônico, à apresentação de vendas. Os vendedores 

tem dificuldade de aceitar um nível de disciplina e controle que a comunicação 

integrada exige, porém: 

" ... A época do vendedor solitário que trabalhava no seu território e era 

• orientado apenas por uma cota de vendas e um plano salarial ficou no 

passado ... " 125 

Desta forma, consegue-se maximizar os resultados do próprio esforço de 

comunicação e aumentar a eficiência e eficácia da força de vendas e, ao mesmo 

124BOONE, Louis E. & KURTZ, David L. Contemporary ... p.576. 
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tempo, atuar sob o conceito de marketing de relacionamento (que sabe-se consome 

recursos) com a verba de comunicação existente e atingir as metas e objetivos 

organizacionais. 

Algumas empresas já empregam estratégias de marketing multimídias, mas estas 

abordagens tendem ser mais fragmentadas e divorciadas na prática do que o 

previsto no discurso. As principais razões são que o planejamento, e principalmente 

a execução das atividades do "mix", são realizado por departamentos com objetivos 

e funções especializadas. Portanto, o marketing de relacionamento necessita de 

uma infra-estrutura que permita, de forma sistemática, ativar e atender diferentes 

públicos-alvos. 

A estrutura de uma campanha de comunicação integrada pode ser representada 

pela figura 4.14. Porém, o planejamento das campanhas representa apenas a parte 

. da ativação do mercado, sendo que as respostas dadas pelos consumidores ou 

clientes precisam ser administradas em tempo real. Isto é, a visita ou a literatura 

solicitada deve ser recebida num espaço de tempo que assegure que o 

cliente/consumidor ainda está interessado e que não se perca a oportunidade de 

venda ou de fidelização. Existem empresas que fazem um esforço enorme de 

ativação, porém como não possuem infra-estrutura adequada, perdem vendas, e o 

que é pior, geram vendas para a concorrência. Este fluxo de administração da 

resposta e retaguarda no database marketing está representado na figura 4.13. 

I 

125 KOT~ER. Philip. Administração de Marketing ... p. 619. 
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esforço de comunicação pode ser dividido em dois tipos: a comunicação de 

ativação, que corresponde a campanhas que são realizadas com propósitos 

pontuais. E, a comunicação sistemática, onde o mix de mídias é estruturado para 

manter um fluxo contínuo de ativação com o mercado tanto para os clientes como 

para os prospects, do primeiro contato ao_último. Tanto num caso como no outro se 
.. 

pressupõe o trabalho coordenado com a força de vendas. 

As principais campanhas da comunicação sistemática, que toda empresa deveria 

manter continuamente, são: 

• Atendimento de reclamações; 

• Cross sel/ing (identificação de oportunidade de vendas em clientes atuais); 

• Campanha de reconheciÍ"nento 126
; 

• Reativação de clientes; 

• Reconquista de clientes; 
' 

• Geração de Jeads através de eventos; 

• Ger~ção de Ieads por propaganda de resposta direta; 

As estruturas de campanha, depois de definidas, de acordo com o modelo de 
I 

relacionamento que a empresa deseja ter, ficará nos ciclos de comunicação 

sistemática por um período de tempo longo. As campanhas, no conceito de 

_ comunibax,ão integrada, são compostas de: 

'
26 Nota da autora: Campanha de fldelização neste contexto significa reconhecimento por eventos ou 

datas importantes. Normalmente é feita, por mala direta com os 20% dos clientes mais lucrativos e por 
telemarketing, toda vez que os 80% dos clientes restantes contatarem e na tela do gerenciador de 
relacionamento houver o registro de algum tipo de reconhecimento, por exemplo dia do aniversário. ~ 
um reconhecimento reativo, isso é a empresa não emprega nenhum esforço extra, mas aproveita o 
contato para aprofundar o relacionamento. Outro exemplo, é o cliente que faz uma recompra, num 
telemarketing de vendas. A operadora pergunta pelo desempenho do produto comprado a x tempo. 
São ações de baixo custo que encantam. Porém, é preciso treinamento para que este tipo de atrtude 
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• mala direta (várias cartas para vários públicos atendendo vários objetivos), 

• abordagem de vendas, 

• script do telemarketing, 

• literatura técnica; 

• processo de fulfillment (qual o passo s~guinte a cada ação prevista); 

• processo de registro (como é registrado no software de gerenciamento de 

relacionamento); 

• calendário de envolvimento (onde a coordenação entre as áreas, responsáveis, 

ativi9ades, etc. são projetadas para facilitar o controle e o envolvimento de 

todos participantes). A figura 4.15 apresenta esquematicamente como as 

diversas ferramentas são agregadas para otimizar o esforço de ativação. 

Nas empresa de produtos de consumo também deve-se integrar a comunicação 

que é feita para o consumidor com a que é feita para os intermediários, que 

normalmente contam apenas com o trabalho de merchandising (esforço de 

promoção no ponto de vendas, que também visa o consumidor final) e da força de 

vendas, vendedor e telemarketing. 

As estratégias de comunicação sistemática e continua geram mais leads127 ou 

vendas
1 
e mais fidelização. Porém, o mais importante é a qualidade destes leads ou 

destas vendas, o que adicionalmente também gera retenção e rentabilidade. 
I . 

Na IMC (comunicação integrada), a propaganda de resposta direta128 é importante 
' 

para gerar awareness, credibilidade, e Jeads, mas também gera um certo nivel de 

ta;;:a parte da cultura organizacional. · 
12 Leads é a denominação para os clientes potenciais que manifestaram interesse em receber mais 
informações ou aceitam uma vis~a de vendas, após serem ativados por algum tipo de comunicação, 

! 
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resultados e rentabilidade facilmente mensuráveis e atribuíveis àquele esforço de 

propaganda. Por isso, somar a propaganda com algum objetivo de resposta direta é 

essencial. As opções de resposta podem incluir desde o número 0800, um cupom 

de resposta, a geração de tráfego para uma loja, ou todos acima. Pode-se ainda 

oferecer algum estímulo para gerar mais respostas, dependendo do objetivo 

daquele ciclo de comunicação. 

Este procedimento permite que seja medido o nível de awareness pela taxa de 

resposta. E, em tempo real, pode-se pesquisar alguns aspectos referentes à própria 
' 

comunicação auditando se a mensagem captada pelos diversos públicos é aquela 

que a empresa se propôs naquele ciclo de comunicação. Além disso, é possível, 
I 

também, em tempo real, verificar .o perfil dos respondentes àquele esforço de 

comunicação e qualquer dissonância pode ser corrigida imediatamente. 

A mala direta que antes era usada somente para ativar o intermediário, pode ser 
I 

usada também para o consumidor. Desta forma, se realiza uma ação integrada com 
'. 

o ponto de vendas, com a lista cedida pelo próprio intermediário ou listas 
I 

compradas de cartões de crédito ou outro tipo de fornecedor, dependendo do tipo 

de produto. O objetivo do uso da mala direta é criar mais awareness, aumentar o 
I 

número de /eads ou de vendas ou gerar condição para um maior contato com o 

cliente. i 

que pode, ser propaganda de resposta direta em TV, rádio, jornal, mala direta, outdoor, ou 
telemarkéting. · 
128Propaganda de resposta direta é semelhante na sua essência à propaganda tradicional, porém 
oferece um canal de comunicação, como o 0800, ou um cupom de resposta, para que ele obtenha 
mais infonmações ou compre ou ainda, solicite a visita de um vendedor ou o contato por telemarketing. 

I 
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Cerca de dois a três dias depois da postagem da mala direta pode ser iniciado o 

esforço de telemarketing ativo para o intermediário e deste para os seus clientes. 

Os objetivos de usar o telemarketing são: 

• Leads ou vendas adicionais, 

• Gerar dados qualificados para o database marketing, inclusive as 

razões para a resposta negativa. 

• Reforço da comunicação, pois uma chamada profissional cria um efeito 

positivo que resulta em um efeito residual ou uma ação subsequente, 

mesmo nas pessoas não interessadas no momento da chamada. 

As informações obtidas pelo telemarketing, neste esforço de ativação inicial, 

permitem refinar o database marketing, e melhorar continuamente a comunicação. 

Além da possibilidade de gerar ações personalizadas, tanto para o consumidor final 

I 

como para os intermediários. 

O desafio do modelo da IMC (comunicação integrada) é enviar uma mensagem 

consiste~te por todas as mídias, nos diversos esforços de ativação e retenção de 
' 

clientes. Porém, deve ser realizada com as variações necessárias de acordo com o 

público, estágio do relacionamento, para tirar proveito máximo das características 

únicas de cada mídia e canal de vendas. Cada mídia deve suportar os objetivos do 

ciclo de C:omunicação como um todo. 
I 

• A mala direta reforça a propaganda; 

• O telemarketing reforça a mala direta; 

I 

• A força de vendas é fortalecida no intermediário, e maximiza o retomo de 

vendas; 
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• A rede de distribuição se fortalece com a comunicação sincronizada e se torna 

mais leal e favorece a empresa entre os concorrentes. 

A integração da força de vendas no processo de comunicação é vital. Como 

também é vital que a TI faça o papel da amálgama no processo de execução e 

facilite a administração do cliente e dos pedidos garantindo uma experiência de 

marca positiva. Para isso, é preciso que a TI também seja implantada num novo 

paradigma, que permita que a força de vendas, o telemarketing, a administração de 

vendas, a expedição, e todos os envolvidos na administração do relacionamento e 

do pedido tenham uma visão holística do cliente. 

Isto é, numa única tela para todos os usuários, sem a necessidade de navegar 

como um marinheiro num barco sem leme, para encontrar as informações que 

permitam entender, atender e encantar o cliente, em tempo real, on-line, como os 

tempos atuais exigem. O conceito é o de database marketing integrado á 

informatização de vendas, telemarketing e outros setores, levando e trazendo 

informações, não só transacionais, mas de relacionamento, de forma sistemática. 

Este ponto será abordado em capítulo próprio, e é um dos temas centrais deste 

estudo. 

Outro grande desafio que se impõe ao conceito de IMC, é o do tempo real, pois 

vários testes demostraram que quando mais curto for o tl'!mpo entre uma ação e 

outra e qufinto mais coordenado for o programa, maior é o índice de resposta. Daí o 

I - ... 
conceito de orquestração ou de um relógio onde as diversas partes trabalham 

juntas ajustadas, trabalhando sincronizadamente. 
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Um dos fatores chaves de sucesso da orquestração é o fluxo de informação, que 

deve permear toda a organização, e precisa responder aos prazos padrões 

determinados em cada passo do processo. 
I 

Porém, o fator chave mais importante é a estrutura organizacional que precisa estar 

ajustada com as pessoas certas, com os recursos adequados, nos locais certos e 

todos at~ando para os mesmos objetivos empresariais e imbuídas dos mesmos 

conceitos. 

A adoção do conceito de IMC, permite explicitar na comunicação a disposição de 
I 

construir relacionamentos duradouros com o cliente e com a infra-estrutura do 

mercado, e toma a empresa realmente customer e information-driven. Sob este 

ponto de vista a IMC é resultante da quebra do paradigma de marketing, quando a 

empresa ·1 passa a assumir o marketing de relacionamento como a filosofia de 

administração que a tomará mais competitiva. 

A razão para desenvolver ciclos de comunicação rentáveis utilizando os diversos 
I 

recursos do marketing direto com o composto de comunicação tradicional é que o 

impacto total é maior que a soma das partes. Nenhuma mídia usada isoladamente 

consegue fazer todo o trabalho ou gerar o mesmo nível de resposta, porque 

pessoas diferentes reagem diferentemente a diferentes estímulos. 
. I . 

' ' 

O tempo e a freqüência da emissão da mensagem da comunicação é outro fator 

chave para obter a atenção de um número realmente significativo do universo de 

clientes potenciais e atuais. Múltiplos contatos num espaço de tempo curto criam a 

sensação de um "evento", apesar de fazer parte de um esforço sistemático, dentro 
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de um ciclo de comunicação. Emest Roman129
, comentou num artigo, que a Hewlett 

Packard melhorou a taxa de respos.ta das suas campanhas, dos tradicionais 1,5% 

para 12% e a AT&T de 1% para 11%e a IBM de 1% para 19,9%. 

Em relação aos recursos, continuou ele, a IMC não necessariamente exige 

recursos adicionais. É uma questão de realocar a verba para a maximização dos 

resultados. E, o mais importante deste conceito é que o valor gasto pode ser 

diretamente contabilizado e cuidadosamente alocado para obter a melhor relação 

custo-resposta. 
I 

A alocação da verba, neste caso, é diretamente proporcional ao que é exigido para 

cada mídia, cujos resultados são mensuráveis a cada passo da campanha durante 

todo o ciclo de comunicação. A vantagem econômica da IMC, é proporcionada pela 

TI (database marketing com técnicas sofisticadas) que permite identificar os clientes 

atuais e potenciais e com maior propensão a comprar. Assim, pode-se focar a 

mensagem e os esforços dirigidos diretamente sobre estes segmentos. 
I 

Esta descrição pode parecer lugar comum e igual ao que as empresa já fazem com 

a comunicação tradicional, inclusive com o "database marketing", diz Emest 

Roman 130
, mas a operacionalização é diferente e os resultados são surpreendentes. 

A diferença é que para conhecer o cliente não é preciso realrzar pesquisas pontuais 

sofisticadas, ou esforços de atualização de cadastro de clientes ou ir atrás de listas 
I . - ~ 

duvidosas de clientes potenciais. 

129Nota da autora: dados extraídos dos handouts da IBM, AT&T, e HP, fornecidos durante um 
seminário coordenado por Emest Roman na 79a. Convenção da da Direct Marketing Association, nos 
USA. I 
130 ROMAN, Ernest. Idem. p. 80, 187, 205, 
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O que muda é o próprio uso da TI, que continuamente permite enriquecer o banco 

de dados. A comunicação sistemática e continuada é planejada e executada para 

que, em cada ciclo, seja possível obter informações adicionais sobre os clientes e 

prospects a cada contato. Desta forma a comunicação se torna cada vez mais 

pertinente e mais pessoal. 

Ao contrário do esforço tradicional de comunicação, um ciclo integrado de 

comunicação é dirigido a clientes potenciais com maior propensão a compra dos 

produtos ou serviços da empresa, e com um conhecimento do mercado e da 

atuação da concorrência muito maior, trazendo resultados de vendas mais altos, 

construindo relacionamentos com mais efetividade, e aumentando a participação de 

mercado. 

Mais significante que a redução do custo de aquisição de um novo cliente, é o 

ganho de share of mind e share of heart131 alcançado pela concentração das 

impressões da comunicação no universo de clientes atuais e potenciais atingidos. 

Finalmente, e a maneira de construirmos relacionamentos estáveis e duradouros, 

reconhecendo que é preciso desenvolver novas formas de comunicação. Esta 

abordagem requer que as diversas áreas assumam a responsabilidade coletiva 

para alca(lçar os resultados do programa inteiro - e o inicio deve ser no próprio 

processo .de planejamento que requer que os responsáveis pelas diversas áreas 

funcionais trabalhem juntos, desde o planejamento até a execução e o controle dos 
I 

resultados. Para que uma empresa esteja voltada para os seus clientes e- consiga 

131Nota da a~tora: Market share é a denominação em termos de penetração de mercado, isto é qual a 
participação da empresa nas vendas totais do mercado. Share of mind (participação na lembrança de 
marca) é a porcentagem de consumidores que identificam uma determinada marca em primeiro lugar 
espontaneamente quando solicitados, e share of heart é a medida que busca verificar a preferência 
por comprar produtos de uma determinada marca em relação aos concorrentes. Estas definições são 
encontradas em KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, 

I 
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estabeleber uma comunicação integrada e sistemática existem três requisitos 

básicos: 

1o. Que tenha um database marketing que permita fomecer informações sobre 

clientes atuais e potenciais e que este banco de dados seja enriquecido com os 

diferentes contatos com este público. 

2o. Que os empregados saibam trabalhar em equipe. 

3o. Que a força de vendas assuma o seu papel neste processo. 

Figura 4.15-- Calendário de Envolvimento 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Integração da Força de Vendas 

Propaganda Resposta Direta I@ I@ I@ I 
Mala Direta Ativação [8] I 
Telemarl<.eting Ativo v v I 
Mala Direta de Reforço [8] [8] I 
Telefonemas de Confirmação v v v I 
Eventos/reuniões - - - I .. 

I MO/telefonemas Seguimento v v [8] 

cõmunicacão sistemática 
' 

I@ I@ v I@ I@ I 
! 

Geração de Leads ~~·~,.,~~4f/P~M4/iP~t····ififl'~ 

implementação e controle. 5a.ed São Paulo, Ed Atlas, 1998, p.215. 
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Figura 4.14- Representação gráfica da comunicação integrada 
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PROGRAMAS DE PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES 

As empresas estão, cada vez mais, investindo para reduzir o custo da conquista de 

um nov~ cliente. Custa cinco vezes mais a conquista que a retenção de um cliente 

atual. Existem várias formas de reduzir este custo: uma das formas é otimizar o 

tempo do vendedor, a segunda implantar um canal de venda por telemarketing e a 

terceira $ implantar um programa ·de prospecção de novos clientes. Este programa 

tem a v~ntagem de integrar a força de vendas, isto é, o vendedor, e o telemarketing 

à comunicação integrada. 

Para que ele efetivamente reduza os custos é importante que o esforço realmente 

seja integrado, e que a área comercial aceite mudar o seu papel. Na força de 

vendas típica, o esforço de identificar o segmento alvo para o seu trabalho de 

conquista de novos clientes é do vendedor. Isso porque competia ao vendedor as 

atividades de localização de clientes potenciais, identificação das pessoas que 

decidem! a compra e marcação da entrevista. Muitos vendedores, que já tem 

carteira de clientes, estão acomodados e preferem continuar com esta atividade. 

Nesse processo, além de consumir boa parte do seu tempo e esforço, o vendedor 

pode atingir prospects inadequados ou suspects. O suspect, no mercado 

institucional ou industrial, é a empresa compradora com porte correto, no ramo 

adequado, na área geográfica certa, com o comportamento de compra desejado, 

" enfim, com o perfil aparentemente perfeito às pretensões da empresa vendedora. 

E, no m~rcado consumidor é o cliente que tem o estilo de vida, que vive numa 
I . 

determinàda região, é atingido por uma determinada mídia ou tem o seu nome 

incluído numa lista para mala direta. 

,, 
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Ao definir qual é o mercado-alvo, a empresa está automaticamente determinando 
I 

I 

quem são os seus suspects, mas não tem nenhuma idéia - ainda - de quem são 

seus prospects reais, ou seja, quais são aqueles suspects que realmente fazem 

parte do público-alvo objetivado e que estão predispostos a iniciar o processo de 

compra naquele momento. Quem vai ter de descobrir isso, da forma mais dura e 

difícil, é o vendedor, que gastará muito tempo e energia realizando esta tarefa. 

Tudo is~o coniribui para o desgaste e diminui a motivação da força de vendas em 

conquistar novos clientes, pois esses profissionais percebem que suas qualidades e 

habilidades de negociar passam a ser mal aproveitadas. Porque, é mais difícil ter 

um prospect interessado á sua frente do que negociar a venda em si. Como os 

vendedores ganham pelo que efetivamente vendem e não pelas portas que abrem, 

eles co~centram seu tempo e energia naqueles clientes que lhes possam gerar, 

com certeza, maiores vendas ou vendas mais fáceis. Nesse contexto surge um 

segundo fator de custos, pois o vendedor não tem tempo para desenvolver o 

prospect, e o investimento inicial não traz resultado, aumentando substancialmente 

o custo da conquista. 

Um programa de prospecção planejado sob a égide do marketing de 

relacionamento, apoiado nas ferramentas de database, telemarketing e 

comunicação integrada, aumenta a produtividade do vendedor, ao colocá-lo em 

posição favorável frente a um cliente potencial, previamente motivado a comprar o 

produto~ já conhecedor de uma série de informações sobre ele e seu fabricante. 

I - ~ 

Um programa de prospecção, desenvolvido no .novo paradigma da comunicação 

integrada, é um processo contínuo e sistemático, que se renova e melhora a cada 

ciclo de comunicação. Também podem ser desenvolvidas campanhas de 
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prospecção pontuais, de acordo com alguma necessidade localizada da empresa 

ou em reação aos movimentos do mercado. 

O prim~iro passo num programa de prospecção é identificar, através do database 
I 

marketing de clientes quais são os mais rentáveis. Essa técnica chama-se de 

clonagem. Depois realiza-se a perfilagem para identificar qual o perfil destes 

clientes .. Caso não se tenha todas as informações, pode-se usar a técnica da 

telequalificação, para fazer uma pesquisa que complemente os dados do database 

marketing, ou então fazer uma pesquisa de marketing. 

Depois 'de identificado o público-alvo, utiliza-se uma campanha pontual ou 

sistemática, para fazer a prospecção de novos clientes. Em alguns casos, como no 

mercado industrial, pode-se qualificar uma lista de nomes, separando aqueles 

efetivamente interessantes da enorme massa de compradores aparentes .. Neste 

caso do mercado industrial, durante o processo de telequalificação, também 

identifi~-se as pessoas-chaves na cadeia decisória de compra do produto ou 
I 

serviço para atingi-los com informações sistemáticas que dêem seqüência ao 

processo de vendas. Em outras palavras, o programa de prospecção identifica os 

prospects entre os suspects, quer seja por telemarketing ou mídias de resposta 

direta. 

Através Ida informatização e estruturação· de um database, o programa aciona 

campanhas de comunicação integrada - (mala direta, telemarketing, ou mídia 
' 

dirigida) C. visando romper barreiras ou vender. No caso da campanha de geração 

de /eads para a força de vendas o objetivo da comunicação é apresentar a 

empresa, fornecer argumentos básicos, fazer uma pré-venda do conceito do 

produto/serviço, para colocar o vendedor ou o operador de telemarketing de 
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vendas, em uma posição favorável perante o prospect já predisposto a iniciar a 

negociação. 

Este programa gerencia o trabalho de vendas, pois ao qualificar o prospect através 

de técnicas de telemarketing (telequalificação), mala direta ou mídias de resposta 

direta, a empresa entrega para seus vendedores ou operadores apenas as 

oportunidades realmente interessantes, tornando o esforço de vendas mais 

eficiente, e controlável. Desta forma, o lead gerado é administrado no database 
I 

marketing, podendo ser resgatado pelo telemarketing, caso o estilo pessoal ou a 

sorte do vendedor não o favoreça. Isto é possível através da construção de 

algoritmos que percorrem o database e encontram exatamente aqueles nomes que 

foram passados para a força de vendas e que não se transformaram em clientes. 

Durante esse processo, também será verificado, quais desses nomes receberam a 

visita do vendedor ou a chamada do telemarketing de vendas e qual foi a barreira. 

A partir dai o programa estruturado de prospecção indicará se este nome receberá 

uma mala direta, um telefonema de pesquisa ou um novo chamado de vendas. 

Este tipo de programa faz uma perfeita mensuração de resultados, indicando 

quanto custa conquistar um cliente, por perfil, região, ou qualquer critério desejado. 

A tecnologia da informação (database mais gerenciador de relacionamentos mais 

sistema de telefonia) permitem o controle estatístico da produtividade de cada um 
i 

dos participantes. A empresa pode avaliar com precisão os resultados do trabalho 

de cada um e aferir a eficácia de sua força de vendas e da comunicação integrada, 

como um todo. 

i 

Existem programas de prospecção de novos clientes desenvolvidos para ativar uma 

grande quantidade de nomes, com as taxas esperadas de conversão pequenas, 
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como é o caso da venda de assinaturas, consórcio, venda de carros, etc. Existem 

outros produtos, que possuem um mercado pequeno ou as taxas de conversão são 
I • 

' 

maiores1 como é o caso do mercado industrial. Neste caso, o número de nomes 

ativados é menor, e até mesmo finito, devendo ter-se o cuidado para não saturar o 

público alvo durante um ciclo de comunicação. Deve-se planejar cuidadosamente 

os diversos ciclos de comunicação, sabendo que o sucesso de um ciclo depende· 

dos anteriores. 

No caso da implantação de programas de prospecção sistemáticos é preciso 

investir numa infra-estrutura adequada, e alocar recursos tecnológicos e humanos 

para o database marketing, o telemarketing e outras atividades de administração de 

listas, redigir os scripts, e responder às solicitações diversas. No caso de 

campanhas de prospecção, pode-se terceirizar várias das atividades mencionadas. 

A decisão de terceirização depende de diversos fatores, porém é recomendável um 

controle estrito da operação. 

Todo o sucesso de um Sistema de Prospecção Informatizado passa pela 

mudança do enfoque de administrar o processo de prospecção e vendas. Além 

disso, ~ fundamental a montagem de um eficaz Banco de Dados para 

' sistematizar todas as ações de venda e controlar a comunicação, atingindo as 

pessoaJ certas, na empresa certa, no momento certo e respeitando-se o limite do 

. t I . . I cus o perm1SS1ve . 

I 
' i 

O gráfico abaixo apresenta resumidamente os principais passos de um programa 

de prospecção genérico, porém serve para demostrar a inter-relação e integração 

das ferramentas do marketing, a importância do database e do software de 
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gerenciamento do relacionamento e do telamarketing integrado com a força de 

vendas. 

Figura 4.16- Passos de um programa de prospecção 
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OS PROGRAMAS DE FIDELIZAÇÃO 

"Diálogo e informação será a nova ordem. Isso representa o início de 

uma reviravolta maior em marketing . O computador modificou a 

produção e a nossa forma de trabalhar no escritório. Agora, o 

computador está mudando o marketing. AJJabilidade para ter um banco 

de dados com os nomes e informações de clientes e usuários finais é a 

grlfnde revira voltá no marketi"ng. '"32 

!3;: RAPP, S. ·The great turnaround: how marketing will change in the 90s. Palestra apresentada na American 
Marketing Asociation's Annual Sales Promotion Conference. New York (NY), May 23, 1990. 
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Stan Rapp recomendou em discurso na American Marketing Association, que os 

praticantes atuais de marketing devem rapidamente obter habilidades técnicas e 

capacidade para criar programas organizacionais e corporativos de marketing 
I 

orientados para o cliente individual. 

" ... Fracassar nesta meta resultará na perda de confiança da organização na 

função de marketing e na nova atribuição do controle final. Verifiquei que os 

pé!rticipantes da comunidade de marketing estão reconhecendo o valor de 

acessar consumidores individuais e estão dando passos precavidos nessa 

direção ... " 

Isso nã9 quer dizer que as práticas atuais de marketing devem ser abandonadas 

em favdr do marketing de banco de dados, mas em vez disso, essas técnicas 

devem ser generalizadas e incorporadas na prática e no pensamento de marketing 

tradicional. Os programas de fidelização são importantes aliados na batalha pela 

fidelização dos clientes, pois diferenciam a empresa na mente dos mesmos, 

desbloqueando os mecanismos da percepção seletiva e da retenção seletiva 133
, 

pois agregam um componente emocional ao relacionamento. Cada recompensa, 

cada gesto de reconhecimento, cada carta que o cliente recebe é sinalização que a 

empresa sabe que ele existe e que ela se importa com ele. 

i 

Os prog~amas de fidelização são um processo que utiliza a comunicação integrada 

para esi,abelecer um relacionamento continuado, duradouro e gratificante com os 

clientes · visando aumentar a lealdade e a rentabilidade pelo mecanismo do 

'
33 Nota da autora: percepção e retenção seletiva é o processo pelo qual as pessoas selecionam, 

organizam, interpretam e retém informações formar uma imagem significativa da empresa (ou do 
mundo). As pessoas privilegiam umas informações que recebem em detrimento de outras para 
neutralizar o efeito da saturaçao. 
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reconhecimento e recompensa dos mais leais. A figura 4.17 exemplifica como a 

empresa pode construir o diálogo através do database marketing. 

A maioria das empresas têm numerosas oportunidades à mão para coletar 

informações de seus clientes sem realizar estudos especiais ou comprar bancos de 

dados caros. Qualquer interação com clientes pode ser uma oportunidade para 

coletar informações. Para Don Schulz134 um relacionamento é qualquer experiência 

portadora de informação que um cliente atual ou potencial tem com a empresa. 

Portanto, qualquer contato entre a empresa e o cliente, desde cartas, visitas 

pessoais, malas diretas, telemarketing, sobre qualquer assunto precisa ser 

registrado, por isso enfatiza-se a importãncia do aplicativo gerenciador de 

relacionamento. 

Os programas de fidelização precisam ser construídos considerando o modelo de 
' 

relacionamento que a empresa deseja manter com o seus clientes. Além disso ê 

importante agregar valor utilizando o conceito da hierarquia de valor do cliente e/ou 

a escada da lealdade valor, para que os benefícios do programa possam sempre 

ser renovados, causando o encantamento que é preciso para manter a empresa 

numa posição privilegiada na mente do cliente ou consumidor. Os modelos de 

relacionamento direcionados aos clientes atuais foram apresentados pela primeira 

vez numa apostila chamada Maximarketing: Implantando o Marketing dos Anos 90 

por Stan Rapp num seminário realizado em São Paulo em dezembro de 1991, e 

incluídos na tese de mestrado da autora na página 153. 

'
34 SCHULZ, Oon. O novo paradigma do marketing: como obter r~suttados mensuráveis através do 

uso do database e das comunicações integradas de marketing. 1 ed., São Paulo, Makron Books, 
1994, p. 145-146. 



Figura 4.17- Construção do relacionamento a cada contato 
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Em 1996, este conceito foi publicado no último livr~ âo Stan Rapp135 (The New 

Maximarketing). Os modelos, que podem ser usados isolados ou híbridos. 

inicialmente foram definidos por Stari' Rapp em são: recompensa, contratual, 

educacional, afinidade, valor agregado e aliança, que depois foram reagrupados em 
' 

I 

quatro modelos básicos: 
. I 

! 

135 RAPP Stan & COLLINS, Thomas L The New Maximarketing: lhe classic guide to transforming your 
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Recompensa; que visa "recompensar" o ato da compra com prêmios, bônus, 
I 

I 

descontos ou outra forma percebida de ganho pelo cliente. 
' . 

Contratual: é um programa que exige a adesão do cliente mediante pagamento de 

uma taxa. A justificativa para essa cobrança é que o cliente valoriza mais o 

programa se ele decide aderir ao invés de ser simplesmente incluído. E, o mais 

importante para a empresa é que o custo de incluir um cliente é suportado pelo 

mesmo. 

Valor Agregado; esse modelo pode ser aplicado isolado ou combinado como o de 

recompensa. Normalmente, nesse busca-se agregar algum tipo de serviço ao 

produto, serviço ou relacionamento em si mesmo. Esse modelo tem como principal 

vantagem o reconhecimento da condição de cliente fiel e não o ato da compra. 

Educacional; esse modelo prevê o envio regular de informações que educam o 

cliente sobre a empresa, uso do serviço ou produto ou ainda sobre o seu próprio 

negócio. É considerado um dos mais poderosos modelos para envolver e gerar 

conscientização sobre a marca (awan~ness) a longo prazo. 

Num programa de relacionamento é muito importante que o modelo seja definido e 

mantido durante muito tempo, pois é preciso preservar a coerência e desenvolver a 

lealdade dos clientes conduzindo-os através da "escada de lealdade", um modelo 

criado ~or Considine Raphael136
. Este conceito ilustra o processo que deve-se usar 

I 

para intensificar o relacionamento do eliente com a empresa. Os clientes atuais e 

potencikis devem subir uma escada ou dar passos em termos de intensidade de . 
' 
' - ... 

lealdade em relação à empresa: clientes prováveis, clientes potenciais, 

experimentadores, repetidores de compra, clientes fiéis e defensores da marca. 

advertising, and marketing strategy for the information economy. 1 ed., New York, McGraw-Hill, 1996, 
~- 281-285 
36 BICKERT, J. Adventures in relevance marketing. Denver: National Demographics & Lifestyles Inc., 

1990. (Bickert dá créditos a Considine e Raphael.) 
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Muito freqüentemente as empresas param no caminho, ficando satisfeitas ao 

converter um cliente potencial em repetidor de compra. O valor real em implantar 

um banco de dados de clientes é a vantagem da empresa poder conduzir o cliente 

em sua escada de lealdade. O objetivo do marketing de relacionamento em termos 

deste paradigma é transformar o maior número possivel de experimentadores em 

defensores. 

A hierarquia de valor, no contexto dos programas de marketing, é uma adaptação do 

conceito criado por Karl Albrecht137
, para identificar os fatores mais valorizados pelo 

cliente • no relacionamento. Portanto, identifica-se quais os elementos do 

relacion,amento que são considerados básicos, esperados, desejados e inesperados. 

Portanto, 

Básicos: são os atributos absolutamente essenciais do relacionamento, vinculados 

com as expectativas básicas em relação ao atendimento pré e pós-venda. Por 

exemplo, quando o cliente compra uma assinatura de jornal, é óbvio que ele irá 

receber o cartão do clube do assinante, mesmo sem querer. 

Esperados: são os atributos associados ao relacionamento que são tidos como 

parte do negócio, como por exemplo a assistência pós-venda. 

Desejados: são os atributos que o cliente não espera necessariamente, mas 

conhece e aprecia se o relacionamento os incluir. Por exemplo, a ligação do jornal 

para verificar se ele está satisfeito com a assinatura, se o jornal está chegando sem 

atraso. 

Inesperados: atributos surpresa, que adicionam valor para o cliente, além das suas 

expecta,tivas. Por exemplo, receber um presente no Natal no seu escritório, 

137 ALBRECHT, Karl. A única coisa que importa: trazendo o poder do cliente para dentro da empresa . 
1' ed., São Paulo, Pioneira, 1992, p. 106. 
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entregue por um funcionário graduado da empresa, como é o caso daTAM, com os 

seus clientes mais freqüentes. 

Figura 4.18 - Hierarquia de Valor do Cliente Inesperado 

Desejado 

Esperado 

Básico 

Partindo-se da análise de como a empresa está atendendo cada um dos níveis da 

hierarquia de valor pode-se descobrir onde melhorar a qualidade do atendimento e 

as oportunidades inexploràdas. No âmbito do inesperado, não adianta fazer 

pesquisa, pois se o cliente mencionar o atributo é porque ele já o espera ou deseja. 

Assim, o modelo de relacionamento indica o que é possível e economicamente 

viável dentro de ações coerentes e do posicionamento do próprio modelo. A 

intuição, benchmarking e bom senso são os melhor conselheiros, neste caso. 

Um dos maiores problemas de um programa de relacionamento é no momento que 

ele precisa ser descontinuado. É melhor não ter programa algum, que ter um ... 
programa que não acrescenta valor ou que, devido ao custo, precisa ser 

descontinuado. O custo de imagem é muito grande. Para que o programa seja bem 

sucedido e todos os funcionários possam ser agentes de captura e fazer a entrega 

de valor138 é importante que ocorra o registro de todas as informações do 

138 Nota da autora: entrega de valor por todos os funcionários quer dizer que, além do processo de 
fidelização ritualizado (por exemplo, o programa de milhagem e a entrega da passagem), é preciso 
que os funcionários reconheçam quando o cliente é freqüente, mencionem e procurem dar um 
atendimento que proporcione uma experiência de marca positiva, personalizando o relacionamento. 
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relacionamento pelo software gerenciador de relacionamento, transferidas para o 

database marketing. Só dessa forma o banco de dados de clientes permite à 

empresa avaliar o valor de clientes individuais de maneira nunca antes possível 

com o marketing convencional. Três das mais importantes mensurações são as 

seguintes: 

• Determinação do valor de duração de um cliente; 

• Identificação dos custos de conquistar um novo cliente; 

• Possibilidade do cliente "dar uma nota à empresa" e identificar-se com o 

"modelo de relacionamento". 

Alem disso, o database marketing integrado ajuda a implementar o marketing de 

relacionamento de diversas maneiras, entre as quais se destacam: 

• Os esforços de marketing tornam-se tanto mais eficientes como eficazes, 

porque a empresa está hábil para identificar seus clientes mais importantes e 

então, apresentar a eles a oferta, produto ou serviço adequado no tempo 

correto. 

• A tecnologia da computação está equipada para administrar a vasta quantidade 

de dados que a empresa necessita para interagir com seus clientes de maneira 

verdadeiramente personalizada. 

• Um "diálogo" verdadeiro pode ser mantido com clientes ao descobrir interações 

contínuas, identificando mudanças no ato de compra e permitindo à empresa 

antecipar mudanças futuras. 

• O desenvolvimento de novos produtos é facilitado ao se conhecer quem tem 

comprado um produto, como ele satisfaz o consumidor e se quaisquer 

mud'anças enriqueceriam o desempenho do produto. 
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Todo o custo e o esforço de manter o database marketing integrado a um aplicativo 

de gerenciamento do relacionamento é justificado pela possibilidade de aumentar a 

rentabilidade do cliente, incluindo-o sistematicamente em campanhas que Stan 
I 

Rapp ' 39 1sistematizou em 7 tipos; 

Re-sell 140
: levá-lo a repetição da compra 

Up-sell: incrementar a receita através de ações que levem o cliente a comprar 

categorias de produtos com maior margem. 

Keep-sell: desenvolver ações de retenção, quando o data base indicar propensão a 

deixar a empresa ou quando existem indicadores do aumento da erosão da base. 

Cross-sell: ações para vender produtos ainda não comprados pelo cliente. 

Add-sell: é o lançamento de extensões de linhas através dos clientes atuais. 

New-sell: uso do banco de dados de clientes atuais para novos negócios da 
I 
I 

empresa. 

Friend-sell: visa transformar clientes em advogados da marca, solicitando 

indicações ou outro mecanismo para fazer o cliente indicar a empresa para ·um 

amigo. 

A importância de manter o cliente num programa estruturado de fidelização é que 

ele se toma mais responsivo às campanhas sistemáticas descritas acima. Desta 

fonma aumenta-se a rentabilidade e diminui-se o custo da venda. Como o banco de 

dados d'e"'Ciientes facilita a transformação de compradores potenciais em leais, ele 
' . 

I 
é a única ferramenta para implementar a escada .de lealdade. Munidos das 

I 
infonmaÇões do banco de dados de clientes, pode-se entender e utilizar os 

I 

resultados diferentes que proporciona, por exemplo, o resgate de dois cupons: um 

139 RAPP, Stan & COLLINS Thomas L The new ... p. 259-281 . 
140 Nota da autora: o termo em inglês foi mantido, porque qualquer tradução não causaria o mesmo 
efeito mnemônico e por que estes termos já estão incorporados ao vocabulário de algumas empresas. 
Além disso, não existe um consenso na tradução dos termos. 
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genérico, impessoal, que é distribuído em massa e outro personalizado, contendo 

informações conhecidas sobre experimentadores e repetidores de compra. Na 

figura 4.19, tem-se a representação da sequência da construção de 
·I 
I 

relacionamento. 

Os custos com os programas de fidelização justificam-se pois estão baseados na 

premissa de que o cliente tem long-term value. Portanto, a intensidade do esforço 

de marketing e a verba alocada para a conquista e manutenção de um cliente estão 

diretamente relacionada à estimativa do prazo médio em que o cliente trarà lucro 

para a empresa através da compra repetida ou pela compra de reposição. Uma das 

aplicações mais úteis de um banco de dados de clientes é a habilidade de calcular 

o valor de duração de um cliente. Essa medição informa à empresa quanto cada 

cliente vale. Os procedimentos para calcular esse valor podem ser pragmáticos ou 

envolver modelos sofisticados. 
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'. Figura 4.19- Etapas da construção do relacionamento, de prospect a cliente fiel 
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Figura XX - Programas de Fidelização, a interrelação entre os diversos tipos de 

campanhas 

DBM Clientes 

~ mv 

:_ . _··.,·:·::':': -1 

Identifica os .clientes·· i 

. . rçFr."ª'~fl)a, .i.A 

~ 
• Rentabilidade.· . ·~! 
• Comportamento .• · .• J 

· de ·Compra· · ·· 

J:· life:nme~al~e; •'J 

PROGRAMA DE FIDELizAÇÃO SISTEMÁTICA 

: : .... : ·_ . . . ... : ... · : 

coMlJNICAÇÂo slsTE.MÁ11CÀ: 
·Campanhas que visam melhorar a experiênCia de marca . 

· campanha de RecíamaÇão · · 

A análise do /ife time va/ue do cliente envolve o desenvolvimento de modelos 

estatísticos preditivos poderosos em identificar os clientes mais rentáveis e mais 

fiéis, para então, determinar quais os segmentos que devemos prospectar ou 

fidelizar no database marketing de forma lucrativa. Essa análise permite verificar 

qual o nível de investimento que trará o melhor retomo. Para tanto, deve-se 

proceder a refinados testes para determinar no que, em quem e quanto gastar com 

qual produto, com que oferta, a que nível de preços, e quanto devemos gastar da 

obtenção a primeira compra, a sua repetição e para construir um relacionamento de 

longo prazo com lealdade à marca. Os métodos pragmáticos de calcular o valor de 

duração do cliente podem ser baseados no número total de clientes ou podem ser 
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calculados mais precisamente considerando-se dados determinados por algum 

evento: data da primeira compra, tipo de oferta originalmente recompensada, e 

assim por diante. 

O primeiro passo é definir quais clientes devem ser considerados ativos. Os clientes 

têm uma vida distinta, dependendo da empresa, desde sua primeira compra até a 

última. O problema é que, embora uma primeira compra seja facilmente 

identificada, a última de um cliente não é tão evidente. Mas o cliente, em algum 

momento, vai parar de comprar os produtos ou serviços de uma empresa. Qualquer 

que seja a razão - recebimento de serviço inferior, compra de um produto 

defeituoso, mudança da empresa para local afastado etc. - chega um tempo em 

que o cliente não quer mais comprar da empresa. 

A definição de quem é um cliente ativo deve depender do ciclo de compra da 

categoria ou da indústria. Um cliente que não aparece em três ciclos de compra, 

provavelmente, deve ser considerado perdido. É da natureza humana tentar evitar a 

perda de um cliente, mas isso não deve servir de propósito para alguém iludir-se 

otimisticamente estendendo a definição de um cliente ativo, além de certo número 

de ciclos de compra que atendem a este critério. Quanto mais tempo um cliente 

permanecer fiel a uma empresa, maior seu valor. O cálculo do valor de duração 
' 

·"estimula o cálculo do custo para conquistar um cliente. 

O conceito se relaciona à estratégia de venda para cada segmento de clientes. 

Depois de determinar o lifetime va/ue serão analisadas quais ações de venda ao 

longo do período de tempo trarão a rentabilidade desejada por cliente. Essa 

rentabilidade está diretamente relacionada com a oportunidade de vendas que é 
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buscada, do mesmo produto ou produtos complementares, durante o período de 

tempo em que a empresa consegue manter o cliente fiel à marca. 
' . 

O ferramenta! de database marketing irá permitir a mensuração de resultados 

efetivos de cada programa de fidelização por segmento de clientes e o teste de 

novas combinações de ações (programas). 
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Neste capítulo vamos analisar o resultado da pesquisa empírica realizada, 

procurando atender o segundo objetivo, qual seja: 

Através de uma pesquisa com empresas representativas da economia brasileira, do 

setor de serviços, indústria e comércio, analisar como a preocupação com a 

satisfação do cliente tem mudado a filosofia empresarial no que se refere ao 

marketing e ao uso da tecnologia da informação, que mudanças organizacionais 

foram promovidas e quais foram os principais entraves. 

Dessa forma, vamos realizar uma análise individual das empresas selecionadas 

para comporem a amostra. 

As empresas pesquisadas são grandes e médias, com mais de 250 empregados. 

São representativas no seu segmento de mercado, com marcas conhecidas, 

nacional ou internacionalmente. 
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EMPRESA A 

Descrição da Empresa 

A Empresa A atua no setores de gases industriais, possuindo três unidades de 

negócios, que atuam por segmentos de mercado: Segmento Manufatura, Segmento 

Indústria de Processo e Segmento Saúde. Tem fábricas e filiais nos principais 

países do mundo. O capital é de origem européia. Possui várias filias no Brasil e 

duas fábricas no estado de São Paulo e uma no Nordeste. Possui cerca de 3.000 

funcionários. 

Descrição dos Projetos 

Em 1995 a empresa passou por uma restruturação organizacional, auxiliada por 

uma consultoria consagrada em métodos de reengenharia e readequação 

organiz"!cional. O objetivo foi a redução dos custos operacionais e a diminuição do 

número de empregados, como resultado da política administrativa internacional. A 

consultoria foi contratada pela matriz. 

Esse processo motivou demissões, a divisão organizacional da empresa em 

unidades de negócios (Manufatura, Processo e Saúde) e o fechamento de algumas 

filiais. 
I 

Para m1horar a qualidade do atendimento ao cliente e suprir a ausência das filias 
I 

em algumas regiões foi criado, em 1977, o Centro de Atendimento ao Cliente. 

Para obter a aprovação das outras áreas da empresa, que apresentaram grande 

resistência ao CAC, a área de suporte de marketing decidiu implantar dois centros 
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de atendimento, nas cidades mais representativas do país, com o mínimo de 

autonomia. As filiais continuariam a fazer o atendimento por elas mesmas. 

Integração do Marketing à TI e Mudanças na Estrutura Organizacional 

Durante o processo de implantação do CAC, percebeu-se a falta de informações 

centralizadas sobre os clientes, a posição dos pedidos, os· limites de crédito, a 

posição da cobrança. Além disso, não havia possibilidade de registro de 

relacionámentos como reclamação, pedido de literatura, e outras informações 

próprias de um centro de atendimento. Para organizar as informações para o CAC 

foi utilizado um software próprio de telemarketing, totalmente customizado e 

adaptado às necessidades da empresa. 

Esse software recebia as informações extraídas do sistema transacional em rotinas 

realizadas duas vezes ao dia, conforme figura 5.1 apresentado adiante. 

A implantação do CAC, mesmo sem autonomia, mostrou a grande disparidade da 

qualidad,e do atendimento oferecido pelo serviço profissional e por pessoas 

capacitadas para esse fim. Além disso, para que o CAC pudesse atuar 

profissionalmente, foi preciso estabelecer alguns controles, modificando o processo 

e o tempo médio de resolução de problemas de diversas áreas. 
I 

A equipe técnica e de vendas sentia-se controlada, pois a cada solicitação de visita 

do cliente era realizada uma pesquisa de satisfação do atendimento. A auditoria do 
' 

atendimento indicou que os clientes não eram atendidos da forma desejada. 

Procedia-se um follow-up a cada solicitação, reclamação ou pedido de vendas, para 
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verificar se os tempos de atendimento eram respeitados, pois havia reincidência 

das chamadas pela demora do atendimento. 

Os diversos departamentos da empresa tiveram que reorganizar seus 

procedimentos internos para melhor atender o cliente. 

Porém, a falta de um líder rriais atuante permitiu que algumas áreas de vendas 

manifestassem resistência maior e explícita ao processo de atendimento via CAC. 

Como o problema da falta de informação ficou mais evidente com a redução do 

quadro de pessoal e com o monitoramento do atendimento feito pelo CAC, 

verificou-se a necessidade de mudar o sistema transacional. 

A solução foi adotar um sistema de gestão integrado. A opção foi o SAP/R3, TI 

· padrão adotada na matriz. 

Com a implantação desse sistema, verificou-se que o momento era propício para 

reavaliar. o atendimento ao cliente. Em meados de 1998, para padronizar o 

atendimento e melhorar ainda mais a qualidade do relacionamento com o cliente, 

foi encomendado a uma empresa de consultoria um estudo de viabilidade da 

centralização do CAC. 

" Nesse estudo foram levantados muitos aspectos que deveriam mudar na estrutura 

organizacional para que a empresa se orientasse para o cliente, não só no CAC, 

mas nos outros departamentos. 

As mudanças imediatamente exigidas, além da centralização, foram: 
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• ampliar a função do CAC, com a implantação do telemarketing ativo como 

suporte à força de vendas: identificação de novas oportunidades, pesquisa 

sistemática de satisfação, vendas para clientes pequenos, agendamento de 

visitas para os vendedores, confirmação de entrega, cobrança ativa e 

negociações diversas; 

• aumentar a autonomia do CAC e do telemarketing ativo;. 

• adequar o perfil dos operadores para poder dotá-los de maior poder de decisão, 

exigindo deles, portanto, nível universitário; 

• proporcionar treinamento de produto e técnico para os operadores; 

• centralizar parte da atividade de cobrança; 

• centralizar a programação de distribuição; 

• realocar alguns funcionários para o CAC e para o help desk; 

• integrar o software de telemarketing ao sistema de gestão a ser implantado, ao 

sistema de informações de marketing e à informatização da força de vendas; e 

• criar uma nova função denominada apoio de banco de dados, que ficaria 

responsável pela obtenção de listas de clientes potenciais para o telemarketing 

ativo telequalificar e identificar oportunidades, pela . emissão de relatórios 

resultantes das análises propiciadas pelo database marketing, pela emissão das 

malas-diretas, por contratar empresas de manuseio (envelopamento e 

postagem das malas-diretas) e por administrar o database marketing. 

Relaçiio entre a Comunicação Integrada e a Informatização da Força de 

Vendas no Relacionamento com o Cliente 

A empresa A tinha um sistema administrativo financeiro ultrapassado (não 

integrado), com vários aplicativos desenvolvidos especialmente para determinadas 

atividades, como programação de produção e de entrega. 
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A área de marketing, por determinação da matriz, implantou dois aplicativos para 

dar suporte à gestão comercial, antes de iniciar o processo de implantação do 

sistema de gestão e da centralização do telemarketing: 

• sistema de informação de marketing, com informações predominantemente 

sobre a concorrência; e 

• sistema de gestão de vendedores, que consistia em uma agenda e no controle 

de visitas dos vendedores, com relatórios de performance de vendas: número 

de visitas e telefonemas realizados, taxa de conversão, número de contratos ou 

novos clientes conquistados por total de visitas. 

Os vendedores receberam um notebook com o aplicativo Notes, para a 

comunicação interna, e dois outros, que deveriam ser preenchidos por eles. Isso 

porque o sistema de gestão exige disciplina no preenchimento do resultado de cada 

visita, telefonema ou contato, e um planejamento prévio semanal das visitas. 

Houve muita resistência entre os vendedores, que consideravam que os sistemas,. 

em vez de favorecê-los, estavam lhes exigindo mais trabalho. Percebe-se que o 

perfil dos vendedores e o seu modo de trabalhar dificulta o ajuste às novas funções 

requeridas pela informatização da força de vendas. 

Além disso, ainda não há aceitação do conceito de comunicação integrada por 

parte das áreas de negócios. Cada área de negócio encomenda as ações de 

comunicação que deseja fazer com os seus clientes, portanto a área de suporte de 

marketing (que presta serviço) pode sugerir campanhas, porém não tem autonomia 

para decidir. 
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As campanhas necessitam da aprovação e alocação da verba por parte dos 

diretores das unidades de negócio, que ainda não estão orientados para o 

marketing, pois o seu perfil é fundamentalmente comercial. 

Com a implantação do telemarketing ativo e da centralização do CAC, foi 

implantada a campanha sistemática de geração de leads, integrada à força de 

vendas, Também foi realizada a campanha de cobrança e atendimento de 

reclamação. 

A campanha de geração de /eads foi feita no conceito de marketing direto não 

integrado, isto é, a força de vendas recebe o nome e depois decide o que fazer com 

ele. A própria campanha de geração de leads foi simples no início, e só depois 

foram utilizadas as técnicas de database marketing. Existiu um período de ajuste, 

para que a força de vendas reconhecesse a importância de atuar de forma mais 

integrada, principalmente na comunicação. 

Relação entre o Uso da Ti, o Relacionamento com os Clientes, Canais de 

Distribuição e a Venda Direta 

Um dos fatores a considerar é que os vendedores receberam o aplicativo com a 

ficha do cliente, porém não com todas as informações disponíveis no telemarketing. 

Apesar do software do CAC poder ser usado por toda a organização como um 

gerenciador de relacionamentos, preferiu-se a implantação de vários aplicativos 

paralelos à implantação do sistema SAP. 

Além disso, o sistema de informatização do telemarketing, que poderia ser 

integrado ao SAP/R3, dado o total desconhecimento da consultoria quanto à sua 
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forma de utilização, será descontinuado, provocando um retrocesso no 

gerenciamento do cliente. 

O gerenciamento do cliente, em vez de se expandir de forma integrada pela 

organização, será feito pelo telemarketing, com um aplicativo inadequado. Para que 

os vendedores recebam alguma'ocorrência ou informação pertinente ao seu cliente, 

será enviado um Boletim de Ocorrência via aplicativo Notes. 

No novo telemarketing, será criado um canal de vendas diretas aos clientes de 

pequeno porte, que prestará um serviço de confirmação da entrega aos principais 

clientes. A empresa tem uma rede de distribuição muito pequena, que será 

expandida e desenvolvida a médio prazo. 

A contratação do serviço de dados e voz da Embratel, a utilização de uma rede 

WAN141 e a modernização dos equipamentos de telefonia, com recursos de DAC 

(Distribuidor Automático de Chamadas), voice maif42
, música em espera e outros 

aplicativos, irá facilitar o relacionamento da empresa com as filiais, enlíe as 

diversas plantas, e com os terceiros contratados para a distribuição física dos 

produtos (transportadoras). Apesar desse ramo não exigir uma integração com a 

rede de distribuidores, esse aspecto poderá se tornar uma vantagem competitiva no 

futuro. 

Conclusão 

A consultoria responsável pela centralização do telemarketing e pela especificação 

do database marketing está defendendo o modelo de sistema integrado do 

'" Nota da autora: Rede Wan, rede de comunicação de dados digital 
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gerenciamento do cliente, que deverá ser apresentado aos responsáveis pela TI e 

pelo marketing da matriz, e, se aprovado, será considerado padrão para todas as 

empresas do grupo. 

O grupo como um todo não adotou plenamente o conceito de marketing, e muito 

menos de marketing de relacionamento. A "mentalidade da área comercial ainda 

não assimilou a orientação nesse sentido, e entende como um fortalecimento ao 

departamento de marketing qualquer iniciativa que melhore a integração entre 

marketin~ e vendas. 

A orientação para vendas é tão forte, que o processo de implantação do 

telemarketing ativo está sendo realizado somente para duas unidades de negócios, 

porque a terceira unidade não aceita que o telemarketing ativo sob supervisão do 

marketing possa ser tão ou até mais produtivo que o trabalho realizado sob a 

supervisão direta da gerência de vendas. 

Apesar de todas as barreiras impostas pela orientação para vendas, o processo de 

adoção do conceito de marketing vem sendo conduzido de uma forma muito 

profissional, e será uma questão de tempo para que a orientação para o marketing 

seja aceita por toda a empresa como a filosofia de administração que traz mais 

resultados a longo prazo. . .... 

- " O CAC, como o gerenciador do relacionamento com o cliente, foi o primeiro 

alavancador desse processo, indicando o caminho para o atendimento com 

qualidade e para a revisão do processo de encantamento do cliente. O segundo 

142 Voice mail, é um serviço disponlvel na maioria dos PABX. 
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alavancador foi sem dúvida a reestruturação organizacional, que criou as condições 

para uma revisão do fluxo da informação e dos processos internos, abalando as 

relações de poder na empresa. O terceiro foi a mudança na plataforma da TI, neste 

caso o sistema de gestão integrado, que precedeu e ajudou o marketing a conduzir 

e assumir a revisão dos processos interno.s, voltando-os para o cliente. 

Figura 5.1 - Sistema de Informatização de marketing e vendas 

-
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EMPRESA 8 

Descrição da Empresa 

A Empresa B é o maior jornal do seu estado e um dos mais importantes do pais. É 

responsável pela publicação de dois jornals de circulação diária. É uma empresa de 

porte médio, fundada em 1928, e integrante dos Diários e Emissoras Associados. 

Tem aproximadamente 2.000 funcionários, distribuídos em 6 diretorias: Geral, 

Executiva, Finanças, Industrial, de Redações e Jurídica. 

O projeto de reorientação estratégica foi motivado pela percepção de que o cliente 

estava insatisfeito e tinha uma relação de amor e ódio com a empresa. Esse 

comportamento foi resultante de anos e anos de monopólio e de uma filosofia 

empresarial voltada para dentro, sem orientação para o marketing. Além da 

reorganização estratégica, foi realizada a ampliação do parque gráfico e a mudança 

da forma e conceito do produto, resultante da nova programação visual, da reforma 

editorial iniciada em 1995 e do lançamento de cinco novos cadernos no primeiro 

semestre de 1997. 

Descrição dos Projetos 

Os projetos podem ser divididos em três grupos: inovação tecnológica, adequação 

da estrutura organizacional e adoção do conceito de marketing de relacionamento 

com integração da TI (database marketing). A integração entre marketing e TI 

permitiu que esse jornal fosse o primeiro a atuar como provedor de Internet. Criou 

também pioneiramente um canal de comunicação com o leitor, através dos 

números 0800 e 0900143
, para ele manifestar a sua opinião ou obter informações e 

· . .:3DDG 0800 é o serviço de discagem gratuita à distância e o 0900 é um serviço que oferece aos 
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participar de pesquisas. Para isso, foram realizados vários investimentos em uma 

nova estrutura de hardwares e softwares, compatível com a incorporação das 

novas tecnologias. 

I 

A adequação da estrutura organizacional 11isou, num primeiro momento, fortalecer o 

departamento de circulação e criar condições para a prática do marketing. Para 

isso, foi preciso dotar a distribuição de novos processos de trabalho que 

otimizassem a entrega do jornal, principal foco de reclamação. A adoção do 

marketing de relacionamento surgiu em resposta á necessidade de criar um 

diferencial, uma vantagem competitiva sustentável a longo prazo, e evitar o 
' 

fortalecimento da concorrência, até esse momento incipiente. Também tinha como 

objetivo aumentar a rentabilidade por assinante, diminuindo os custos da prospeção 

e da retenção da base de assinantes. 
I 

Integração do Marketing à TI e Mudanças na Estrutura Organizacional 

A mudança na estrutura organizacional precedeu a adoção do marketing de 
I 

relacionamento. O processo de mudança deu-se em três anos e foi iniciado pela 

reorganização funcional e de capacitação interna, o que permitiria, posteriormente 

uma reorientação para o mercado, e por conseqüência para o cliente, garantindo a 

adoção Ido conceito de marketing de relacionamento.A virada no marketing foi 

iniciada em 1994, na área responsável pela circulação, que no ano seguinte se 

transformou numa superintendência que reformulou a sua atuação interna e 

externa,! com a ajuda de um consultor externo. 
' 

leitores e ~ssinantes acesso a informações especificas e de utilidade pública, além da participação em 
pesquisaS de opinião sobre temas polêmicos. A participação é cobrada por minuto de ligação em 
conta telefônica. 
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f' assou a ter uma nova estrutura funcional, formada de uma gerência operacional e 

de duas coordenadorias por produto (venda avulsa na capital e no interior, e 

assinaturas). Três meses depois foi criado o cargo de promotor de vendas, ligado à 

venda avulsa, cuja função era estreitar o relacionamento entre o ponto-de-venda e 

a empresa. Também foi reformulada a. área de marketing, com a criação do 

telemarketing ativo de vendas de assinaturas, com dez posições, vinte operadores 

e dois supervisores. O telemarketing receptivo, responsável pelo atendimento ao 

assinante e pela venda receptiva de assinaturas, jà existente, também foi 

reformulado em 1996. 

No final de 1994, foi reformulada a parte operacional, isto é, a Gerência de 

Distribuição, com a implantação de um novo sistema de logística e distribuição, e a 

criação de núcleos responsáveis pela manipulação e entrega de jornais de 

assinatura. O objetivo era aumentar as vendas e melhorar a entrega visando reduzir 

o número de reclamações, que estava em torno de 200/dia. 

Paralelamente ao processo de reestruturação organizacional, estava sendo 

implantado o conceito de database marketing, com o desenvolvimento de um 

sistema de banco de dados de assinantes, que iria informatizar a força de vendas e 

o processamento dos pedidos, além de se constituir no sistema de informações da 

empresa. 

Os principais pontos de resistência ou de entrave foram a área de informática 

(assimilar o conceito de database marketing) e a parte da administração dos 

pedidos (do processamento das assinaturas, do atendimento de reclamações), que 

tiveram dificuldades para se ajustar ao novo paradigma de atendimento ao cliente 

em tempo real. 

... 
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~om a implantação do database marketing, foi criado o cargo de assistente de 

banco de dados, com a seguinte função: realizar as análises estatísticas da 

performance de vendas, estudos de segmentação, perfilagem de clientes, manter a 

integridade e a fidedignidade do database marketing, e manter um fluxo de 

informações para o processo decisório de marketing. 

Na área de comunicação ligada á coordenadoria de assinaturas, foram criados dois 

cargos novos: 

• supervisor de expansão, cuja função principal era planejar, executar e 

controlar campanhas de conquista de novos clientes, e 

• supervisor de fidelização, cuja função principal era desenvolver, executar e 

controlar as campanhas de comunicação sistemática dirigidas aos assinantes 

atuais para retenção e garantia da satisfação e encantamento. 

Relação entre a Comunicação Integrada e a Informatização da Força de 

Vendas no Relacionamento com o Cliente 

De março de 1995 a fevereiro de 1996, foi realizada a reorientação para o mercado, 

com o auxílio de uma empresa de consultoria externa. O objetivo foi garantir uma 

experiência de marca positiva, adotando-se novas formas de comunicação com o 

cliente atual e potencial. Foi implantada uma nova estratégia de abordagem do 
~ 

mercado, tanto na prospeção como na fidelização de clientes, norteada pela 

adoção do marketing de relacionamento, com a utilização das técnicas de database 

" 
marketing. 

A consultoria constatou quatro pontos-chaves para a adoção do conceito de 

marketing: 
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1 o Dar autonomia e capacitação técnica aos profissionais da ponta do atendimento 

ao assinante e a leitores de venda avulsa, aumentando sua eficácia na solução de 

questões simples e evitando a reincidência de problemas não resolvidos. 

2° Disseminar os conceitos da orientação para o cliente por toda a empresa, que 

era quase inexistente . 
.• 

3° Mudar a óptica de atendimento de fora para dentro, isto é, mudar os processos 

de comunicação, que deixaria de ter uma característica predominantemente 

administrativa, voltada para o controle, para se tornar "information driven" em tempo 

real, voltada para o cliente, modificando a cultura organizacional. 

4° Adotar novas formas de comunicação com os assinantes e leitores, implantando 

um canal de duas vias de comunicação. A comunicação que havia era apenas 

receptiva, através do SAA (Serviço de Atendimento ao Assinante) ou de 

correspondências enviadas pelos assinantes á empresa. 

Não havia comunicação sistemática para conquistar novos clientes ou renovar 

assinaturas. A única atividade sistemática constituía-se em uma correspondência 

que acompanhava o cartão do Clube do Assinante~ enviado ao cliente após o 

pagamento da primeira parcela de uma nova assinatura ou renovação. 

A proposta da consultoria visou a otimização do esforço de marketing através do 
' 
I • 

desenvoh(imento de uma estratégia de conquista e fidelização de assinantes e da 

criação d~ um canal de vendas gerador de conveniência e capaz de sustentar todas 
";! ! 

as atividabes de atendimento ao assinante. 

Assim, td formulada uma estratégia de marketing de relacionamento integrada aos 

processos operacionais, capaz de surpreender e encantar os assinantes. 
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A força de vendas era constituída de promotores e do telemarketing,. além de 

representantes nas diversas cidades do estado. Portanto, no quadro abaixo, temos 

os diversos agentes constituintes da força de vendas de assinaturas e do jomal. 

Figura 5.2 - Fluxo do Atendimento do Assinante 

.. Venda avulsa 

· Proll)otores · .. . . 
"·-•-'-••'>N><"••--·-MW<O",' 

A força de vendas foi especializada por produto: venda avulsa e por assinatura. As 

duas deveriam estar integradas ao processo operacionaL porém, como atendiam a 

públicos diferentes, não precisavam dispor das mesmas informações. 

A estratégia de fidelização consistiu na sistematização da comunicação com o 

assinante em ciclos de comunicação constituídos de várias campanhas, dentre as 
,,; 

quais se destacaram: 

Campanha de renovação de assinaturas 

Campanha de reconquista de assinantes perdidos 

Campanha do Clube do Assinante 

Campanha de telemarketing ativo para venda de assinaturas 

Campanha de atendimento a reclamações 

Campanha de pesquisa de satisfação. 
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Essas campanhas trouxeram resultados tão surpreendentes que foram premiadas 

com o Echo Award, da Direct Marketing Association, em 1997. E as de reconquista 

e de renovação, feitas com ex-clientes e clientes em término de assinatura, foram 

premiadas respectivamente com o Troféu de Prata e o de Ouro do Prêmio ABEMD 

de Resultados (Associação Brasileira de rylarketing Direto) . 

. Também foi implantada uma estratégia de conquista de novos clientes, dividida em 

dois tipos de ação: Uma ação sistemática com o telemarketing ativo, para a venda 

de assinaturas, que utiliza listas segmentadas para a ativação, podendo ser 

precedida de uma mala-direta ou não, antes da chamada telefônica. 

Outra ação em forma de campanhas que seguiam o calendário, explorando as 

grandes datas, como o Dia das Mães, dos Pais, Natal, Páscoa, volta às aulas, 

férias, etc., épocas muito propicias às promoções. Também eram feitas campanhas 

temáticas, utilizando pecularidades locais ou de época. A campanha de 

comunicação integrada para a conquista de novos clientes ganhou o Troféu de 

Prata de Resultados da ABEMD. 

Relação entre o Uso da TI, o Relacionamento com os Clientes, Canais de 

Distribuição e a Venda Direta 

Como se pode notar, a empresa tem dois tipos de clientes, bem diferentes: o cliente 

da banca de jomais e o cliente de assinaturas, que valorizam atributos diferentes, 

têm comportamento de compra diferenciado e expectativas de relacionamento 

diversas. 

O leitor de banca compra no canal tradicional, de forma tradicional, podendo tanto 
I 

ser um leitor constante ou não. 
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~O assinante do interior compra normalmente do representante de vendas de 

assinaturas, que ainda vende de porta em porta. Porém, nas grandes cidades a 

tendência é o leitor desejar mais comodidade e conveniência de compra, preferindo 

comprar pelo telefone e receber o jornal em casa. Neste caso o canal é chamado 

de venda direta, configura-se no canal d~ venda de assinaturas por excelência e, 

no futuro, tenderá a predominar. 

O assinante é antes de tudo um leitor que começa comprando na banca. O 

telemarketing ativo pode formar leitores pela venda de assinaturas, entre aqueles 

que não têm o hábito de ler, ou transformar os leitores de banca em leitores 

constantes pelo hábito da leitura diária que só a assinatura garante, pois chega 

invariavelmente todos os dias à casa ou ao escritório. 

É importante ressaltar que a força de vendas que atende a esses dois canais atua 

diferentemente de acordo com o tipo de cliente: o da banca de revistas e o 

assinante, ambos leitores, isto é, consumidores de um mesmo produto, porém 

compradores de canais diferentes. 

O canal de vendas tradicional, isto é, as bancas de revistas, não precisa 

necessariamente estar informatizado para fazer o seu papel. O vendedor ou 

promotor pode prescindir de notebook para realizar a venda, construir e manter um 

relacionamento estável e duradouro, porém precisa de um database marketing, e 

seria recomendável que o tivesse em um notebook, para planejar melhor a venda 
I 

no seu território, cliente a cliente, o seu tempo e sua abordagem, e principalmente 

estar integrado ao sistema de informatização da circulação. 
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que não têm o hábito de ler, ou transformar os leitores de banca em leitores 

constantes pelo hábito da leitura diária que só a assinatura garante, pois chega 

invariavelmente todos os dias à casa ou ao escritório. 

É importante ressaltar que a força de vendas que atende a esses dois canais atua 

diferentemente de acordo com o tipo de cliente: o da banca de revistas e o 

assinante, ambos leitores, isto é, consumidores de um mesmo produto, porém 

compradores de canais diferentes. 

O canal de vendas tradicional, isto é, as bancas de revistas, não precisa 

necessariamente estar informatizado para fazer o seu papeL O vendedor ou 

promotor pode prescindir de notebook para realizar a venda, construir e manter um 

relacionamento estável e duradouro, porém precisa de um database marketing, e 

seria recomendável que o tivesse em um notebook, para planejar melhor a venda 

no seu território, cliente a cliente, o seu tempo e sua abordagem, e principalmente 

estar integrado ao sistema de informatização da circulação. 

Já o canal de venda direta esse sim não pode prescindir dos avanços na tecnologia 

das telecomunicações, da Internet, do database marketing e da comunicação 

integrada. Todos os resultados, desde a seleção da lista para ativar por mala-direta 

ou telemarketing ativo, à qualidade do atendimento e vários outros fatores, 

-
dependem da n 

Nos serviços de atendimento ao leitor e ao assinante (telemarketing receptivo), nos 

serviços de valor agregado Uornal na Internet) e nos CD~ROMs colocados à venda, 

a tecnologia desempenha um papel fundamental para agilizar o atendimento, prover 
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Mesmo assim, resolveu-se orientar a empresa para o mercado e promover os 

ajustes necessários. 

A reestruturação e a incorporação da TI por si sós não iriam garantir o 

desenvolvimento de uma vantagem cor[lpetitiva sustentável a longo prazo. Foi 

preciso rever o processo de vendas e atendimento ao cliente, promovendo 

aperfeiçoamentos na estrutura organizacional com a criação de novos cargos, 

transformando o telemarketing receptivo num serviço com grande autonomia de 

resolução de problemas, mudando parte do quadro de operadores para um perfil 

mais adequado, utilizando o método Thomas, descrito no capitulo IV. 

Essas mudanças foram guiadas pela filosofia do modelo de relacionamento que a 

empresa decidiu adotar com os seus diversos públicos, e que implicava a plena 

adoção do conceito de marketing de relacionamento. 

Um dos fatores-chaves de sucesso deste projeto foi a liderança decisiva do gerente 

do projeto e do patrocinador, que garantiu a intermediação nos inevitáveis conflitos 

entre as diversas áreas. Porém, em nenhum momento esses conflitos, ao longo de 

todo o processo, afetaram o clima de cooperação entre a maioria dos quadros de 

mando médio e os diversos funcionários que fizeram parte dessa verdadeira virada 

no marketing do jornal. 

Uma das conclusões é de, para que a adoção do conceito de marketing de 

relacionamento seja possível, há um longo caminho a percorrer, envolvendo 

recursos físicos, financeiros, humanos e tecnológicos, que precisam ser integrados 

e alocados de acordo com uma mudança assentada sobre uma metodologia que 

norteie a revisão dos processos administrativos e de comunicação. Porém, o fio 

condutor do processo, sem dúvida, é o database marketing, que promove a 
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~gilização da mudança, garante que os procedimentos serão realizados, e registra, 

trata as informações e as dissemina pela organização É também o database 

marketing, com a apresentação do cliente individualmente, com todos os seus 

relacionamentos, que permite a cada cliente ser tratado por qualquer pessoa com a 

intimi.dade necessária na construção de re.'acionamentos próximos, e na velocidade 

que a Era do Tempo Real exige. 

Logo a seguir, essa mesma virada foi dada na área de vendas de publicidade 

(anúncios). Processo que ainda está em fase de consolidação, e que também 

passou por mudanças radicais, com reestruturação organizacional, modificação no 

layout do departamento, fechamento de alguns pontos-de-venda, reforma de 

outros, criação do Serviço de Atendimento ao Anunciante, do telemarketing ativo de 

vendas, mudanças nos fluxos de trabalho e no processo de atendimento. 

A comunicação integrada ainda está em fase de implantação, e o database 

marketing, implantado como piloto, deverá ser desenvolvido de modo integrado ao 

sistema de ~endas de anúncios, internamente. 
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EMPRESA C 

Descrição da Empresa 

A Empresa C é um banco pequeno, que atua em nicho de mercado, possui apenas 

três agências, porém é muito agressivo mercadologicamente. Tem cerca de 250 

funcionários. Além do banco, o grupo possui uma corretora e uma empresa de 

seguros. 

O banco investe na qualidade do atendimento e do relacionamento que estabelece 

com os seus clientes, não utilizando o diferencial da TI para se posicionar no nicho 

que atende. Os clientes valorizam o atendimento personalizado, os serviços 

oferecidos, o fato de não ter filas e das agências serem exclusivas. 

Descrição dos Projetos 

O projeto deste banco foi de implantação de um Sistema Gerenciador de Clientes, 

atuais e potenciais (prospects), com sistema de database marketing. 

O banco está orientado para o marketing, pois reconhece que o seu diferencial está 

no relacionamento profundo e duradouro que consegue estabelecer com os seus 

clientes. 

A conquista de um novo cliente é difícil, cara e demorada, devido ao acirramento da 

concorrência, pois cada cliente é disputado por mais de um banco. O segundo fator 

é a dificuldade para identificar e comunicar-se com o segmento-alvo, pois não 

existia uma ferramenta implantada para esse fim. 
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~ortanto, fidelízar o cliente atual e torná-lo advogado da marca é urn dos melhores 

meios de conquistar novos clientes. A propaganda de boca em boca é fundamental. 

O projeto implantado tinha o objetivo de agilizar o atendimento, aumentar a 

produtividade da área comercial e gerar m~ior segurança nas informações sobre os 

clientes atuais e potenciais. 

O projeto dotou as pontas do atendimento, os gerentes de contas, os gerentes de 

agências e a retaguarda de: 

• um modelo de relacionamento que visa proporcionar um atendimento 

personalizado, pessoal e muito próximo; 

• um software de gerenciamento de relacionamento que conteria o registro de 

todos os contatos de pré-venda (antes de tomar-se cliente), venda e pós-venda. 

Do sistema das transações do cliente eram trazidos dados sobre as aplicações, 

movimentação de contas e outros dados; 

• um treinamento em marketing de relacionamento, no uso do software e em 

técnicas de vendas e de integração do trabalho de vendas com a comunicação 

integrada. Esse processo habilitou o próprio gerente de contas a realizar o 

processo de comunicação sistemática por mala-direta integrada ao seu trabalho 

diário; 

• um trabalho de conscientização do posicionamento do banco, dos seus 

atributos e beneficios, e de qualidade total em marketing. 
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!ntegração do Marketing à TI e as Mudanças na Estrutura Organizacional 

As mudanças na estrutura organizacional foram muito poucas, pois ela era muito 

enxuta, e os gerentes de contas já estavam trabalhando totalmente integrados com 

a retaguarda no atendimento ao cliente. 

. 
A grande virada ocorreu no processo de atendimento e vendas com apoio do 

database rl)arketing, que passou a exigir um nível de disciplina maior no registro do 

relacionamento. 

Em geral, os funcionários eram recompensados por executar, e não por planejar ou 

ser eficientes na autogestão do seu trabalho com produtividade. 

Além disso, o entendimento do perfil adequado para exercer a função de gerente de 

contas leva á contratação de um tipo que, segundo a metodologia do índice 

preditivo, ou. sistema objetivo de análise de perfil, tenha alta influência, boa 

capacidade de execução, porém baixa propensão para o planejamento e o controle 

das atividades exercidas. 

Esse tipo de mudança exige a avaliação do perfil dos empregados envolvidos no 

processo, para verificar que tipo de adaptação precisa ser promovido para que a 

·# 
adoção do COJJceito de marketing e o processo de informatização sejam bem 

sucedidos. 

A metodologia acima permitiu verificar qual era a necessidade de treinamento e 

quais poderiam ,ser os possíveis problemas. Algumas pessoas, de acordo com o 

perfil, eram mais resistentes que outras. A principal queixa era: "Agora temos que 

preencher o banco de dados com o retomo das visitas; um vendedor precisa estar 
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~isitando e não sentado ao computador". Porém, quando os treinamentos foram 

feitos e os primeiros resultados alcançados, a atitude em relação ao sistema 

gerenciador de contatos (clientes e prospects) mudou. 

O fator mais importante foi a liderança. efetiva do projeto e a participação do 

principal executivo de marketing e da própria presidência do banco, que mesmo 

não tão convencida deu o aval para a implantação. 

Relação entre a Comunicação Integrada e a Informatização da Força de 

Vendas no Relacionamento com o Cliente 

A comunicação integrada é muito importante para aumentar a produtividade da 

força de vendas, pois a possibilidade de um gerente de contas obter mais do que 

uma reunião com um cliente potencial é muito difícil, e falar ao telefone no máximo 

se consegue duas vezes. 

Dessa forma, aumentou-se a produtividade do vendedor em 40%. Isto é, cada 

vendedor conseguia fazer 30 visitas por mês a novos clientes, e duas ou três 

ligações a cada um deles nesse período. A taxa de conversão de prospects em 

clientes era de 1 O a 15%. Além disso, eram feitas 25 visitas a clientes atuais, e 

atendidos 50 telefonemas aproximadamente por mês. 

Com a comunicação integrada e o database marketing, é possível atribuir a cada 

gerente de contas uma carteira de 500 prospects, com a qual se estabelece uma 

comunicação sistemática, por mala-direta, com alguns telefonemas ocasionais, de 

acordo com a estratégia de marketing do banco. O modelo de relacionamento é o 
' 

educativo, visando "educar" o prospect sobre as vantagens do banco e de alguns 

serviços financeiros em geral, provendo-os com informações úteis ao dia a dia. 
' 
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Além dessa ação, são feitas campanhas de conquista de novos clientes, 

envolvendo o envio de mala-direta a 400/600 novos prospects por gerente de 

contas, que depois são ativados por telefone e, de acordo com o resultado, entram 

para o processo de comunicação sistemática. 

Esse processo permite: 

• que os prospects mais interessados retomem espontaneamente para o gerente 

de contas pedindo mais informações; a taxa de conversão nesse caso é de 

60%, pois muitos dos que retornam não obtêm a aprovação do cadastro; 

• que o gerente de contas identifique os prospects no perfil certo do banco, 

incluindo na sua carteira os nomes com maior propensão a se tornarem 

clientes, para então ativá-los sistematicamente. Quanto mais o prospect estiver 

no perfil, conhecer o banco, e o banco mostrar que o deseja como cliente, maior 

é a probabilidade dele tornar-se cliente. 

Dessa forma, o gerente de contas sente-se motivado a preencher o database 
. 

marketing, pois os resultados começarão a vir assim que se completar um ciclo de 

comunicação (três meses, mais ou menos). 

Relação entre o Uso da TI, o Relacionamento com os Clientes, Canais de 

Distribuição e a Venda Direta 

O banco é uma empresa de serviço que vende diretamente e precisa realizar o 

atendimento em tempo real, online, e para isso precisa incorporar todos os avanços 

da TI (informática e telecomunicações) para manter-se competitivo. 

Alguns bilncos se posicionam como de vanguarda em tecnologia, como é o caso do 
' 

UnibancÓ. Porém, os recursos tecnológicos já fazem parte do atributo básico do 
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banco, e não constituem mais um diferencial. Este banco, por ser pequeno, apostou 

no relacionamento "pessoalizado", e na posição de ser o segundo banco do cliente. 

O primeiro banco é o que oferece toda a TI ao cliente; este banco oferece 

pessoas ... "que vão reconhecê-lo como pessoa e não um número de conta ou 

transação". 

I 

Mesmo com esse posicionamento, a integração do marketing com a TI é 

fundamental para o sucesso do atendimento pessoalizado e para o aumento da 

produtividade da força de vendas. 

Conclusão 

Este banco já possuía orientação para o marketing, faltava apenas instrumentalizar 

a ponta do atendimento para que a adoção do marketing de relacionamento fosse 

plena e possível. 

O estudo de caso deste banco é interessante, pois mostra que a TI é 

imprescindível, mesmo nas empresas de pequeno porte e que não usam a TI como 

parte do seu posicionamento de mercado. 

Também mostra que ·a prática do marketing de relacionamento dependeu muito do 

tipo de software utilizado e da viabilidade da comunicação integrada. Se um deles 

faltasse, dificilmente a empresa poderia atuar com esse novo conceito e construir 
' . 

um relatonamento com os clientes, atuais e potenciais, que permitisse reduzir o 

custo dé conquista e manutenção de clientes. 



Figura 5.3- Conceito do Database Marketing Integrado implantado no Banco 

T elemarketing/SAC 

Sqlicrtação do cliente 

Marketing 
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OS RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

Apesar do estudo de caso ser suficiente para verificar os aspectos das mudanças 

na organização em função da integração do marketing à TI, também foi importante 

realizar entrevistas adicionais com pessoas que passaram por processos de 

informatização da área de marketing e vendas. Os resultados indicam que o 

desenvolvimento da tecnologia da informatização, no Brasil, ocorre em surtos, 

motivados pelo boca a boca de projetos bem sucedidos e pelo esforço de vendas 

das empresas que comercializam aplicativos. Assim, como as empresas 

entrevistadas são representativas dos seus setores, pode-se inferir que na década 

de 90, em relação à informatização de marketing e vendas ocorreram alguns surtos, 

distintos, definidos como uma corrida na busca de um determinado tipo de solução, 

como principal foco de mudança e melhoria da empresa. 

O discurso da satisfação do cliente, da importãncia da tecnologia, do papel do 

marketing é mais ou menos uniforme e consensual entre os entrevistados. Também 

existe forte percepção de que a próxima década irá exigir maior preparo das áreas 

de vendas e marketing, e que a Internet desempenhará um papel muito importante. 

Outro aspecto que surpreendeu na pesquisa, é que não existe uma preocupação 

com n~vos canais de vendas eletrônicas, que pode ser atribuido ao tipo de 
' 
I 

empresa entrevistada. 
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• 992- 1993 

I 

Reação à lei do consumidor 

Redução dos custos da venda 

994- 1995 IFV 

TLMK 

Call Center 

integrada 

Data warehouse 

Call Center 

Reação à concorrência 

Melhoria do processo de 

captação do pedido 

Aumento da produtividade da 

força de vendas 

Canais alternativos de vendas 

mente nos 

bancos 

Início da atualização 

tecnológica com os 

equipamentos (conceito de call 

centers) 

Ampliação do escopo do 

telemarketing 

gestão 

Redução nos custos 

Reação à globalização 

Alinhamento com a matriz 

Na maioria, sentiram-se motivados pala perspectiva de melhoria a 

médio prazo (90%) 

• Alguns, sentiram-se preocupados com as resistências internas(35%) 
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• Na maioria. tiveram aumento na carga de trabalho (100%) 

• Assumiram novas funções (40%) 

• Passaram mais·horas em treinamento (100%) 

• Tiveram problemas com colegas de trabalho de outras áreas (50%) 

• Na maioria das empresas, houve resistência interna 

• Manifestadas da seguinte forma: 

• Não temos tempo para realizar mais esse trabalho 

• Não vai funcionar, ... aqui o pessoal não vai aceitar esse 

procedimento 

• Isso já foi tentado antes 

Os motivos alegados foram: 

• 
• 
• 
• 

Falta de cultura em marketing 

As pessoas não tem vontade de mudar a rotina 

É uma reacão normal a nosso procedimentos 

Houve sobrecarga de trabalho 

(100%) 

( 80%) 

( 48%) 

( 32%) 

( 40%) 
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Foi solicitado aos entrevistados que indicassem entre os fatores abaixo 

quais que facilitaram ou dificultaram a implantação. Pelo tipo d 

respostas dadas à questão, p9demos inferir que dependendo da 

empresa, do tipo de projeto, do tipo de liderança, esses fatores podem 

ser tanto dificultadores como facilitadores. O único fator realmente 

~ indicado pela maioria como dificultador foi o prazo do 

· fornecedores/consultoria, indicando que os atrasos ou projetos muito 

longos ou muito curtos dificultam a implantação 

Os fatores abaixo foram avaliados como facilitadores e dificultadores 

por 50% dos entrevistados 

D A coordenação do projeto 

D O envolvimento adequado dos funcionários 

D O cumprimento dos prazos do fornecedor/consultoria 

D O tempo de liberação dos recursos 

D A liderança do projeto 

D Os objetivos diferentes de cada área envolvida 

D A cooperação de outros departamentos 

D O comprometimento da principal área envolvida 

D O apoio e comprometimento da Diretoria 

D Outros projetos sendo implantados ao mesmo tempo 

D O tempo com que as principais decisões foram tomadas 

D O treinamento operacional 

' D A autonomia e delegação dada pela diretoria às ác;:eas envolvidas 
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Os motivos alegados foram: 

• Falta de cultura em marketing 

• As pessoas não tem vontade de mudar a rotina 

• É uma reação normal a nosso procedimentos 

• Houve sobrecarga de trabalho 

• O clima organizacional da empresa não favoreceu 

( 80%) 

( 48%) 

( 32%) 

( 40%) 

( 20%) 

• A grande maioria indicou, que a resistência interna teria sido menor 

se o marketinq fosse parte da cultura da empresa. 

• Mais da metade dos entrevistados indicaram que deveriam ser 

alocados mais recursos humanos dedicados ao projeto . 

• A grande maioria dos entrevistados indicou que é difícil encontrar 

todas as informações sobre o cliente num único lugar da empresa. 

• Mais da metade dos entrevistados reclamaram da falta de 

envolvimento dos níveis diretivos. 

• A grande maioria, reclamou da falta de autonomia do marketinq em 

relação a vendas. 

• A totalidade reconhece a importância da satisfação do cliente para o 

sucesso da empresa. 

• A totalidade, está convencida dos resultados positivos a longo prazo, 

I . .mesmo quando é difícil visualizar os retornos no curto prazo. 

• A grande maioria, sente-se comprometida com os resultados e 
I 

• 

deseja agir com mais autonomia em relação ao cliente . 

Todos reconhecem que é preciso mudar o sistema de gerenciamento, 

poucos conseguem identificar exatamente o que poderia mudar. Por 

exemplo: a redução de níveis hierárquicos (30%), novas formas para 

remunerar todas as pessoas que estão envolvidas na venda (20%), 

melhorar a comunicacão {28%), trabalhar com mais informações ( 

42%). 
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Nesta parte será realizada a análise e avaliação do corpo teórico utilizado, frente 

aos resultados da pesquisa. Será verificado como os resultados da pesquisa 

corroboram ou não o corpo teórico, de maneira a elucidar melhor este mesmo corpo 

teórico, através da análise conjunta dos casos. 

Relação entre a Adoção do Conceito de Marketing de Relacionamento como 

Filosofia de Administração Empresarial e o Uso das TI 

Nas empresas entrevistadas pode-se constatar que existe a predisposição para 

atuar sob a orientação para o mercado, porque reúnem alguns dos requisitos 

básicos para que se adote o marketing de relacionamento: 

• reconhecimento da importância do cliente e da sua satisfação para a empresa e 

um esforço para aumentar o nível de conhecimento sobre os clientes e o 

mercado; 

• A percepção, pelo menos de alguns departamentos, de que a coordenação de 

todas as atividades em tomo do foco da satisfação do cliente, deveria ser a 

base para a atuação da empresa; 

• Existe a evidência, em termos de resultados em vendas e rentabilidade, de que 

as mudanças na forma de atuação da empresa foram positivas e atribuídas a 

uma nova forma de vender e atender o cliente. 



230 

Também, foi verificado que as empresas percorreram mais ou menos o mesmo 

processo. Isto, é, a mudança para. uma nova forma de atender o cliente e de 

vender, foi impulsionada pela atualização da tecnologia da informação, que 

favoreceu, num primeiro momento, o acesso do marketing à informática. Com isso, 

foi possível melhorar os processos de análise e avaliação do mercado e dos 

clientes, obtendo um volume de dados maior e mais confiável, de forma facilitada. 

Num segundo momento, a própria disponibilização de aplicativos voltados para 

vendas, o impacto da Internet, a melhoria na performance e queda no custo dos 

equipamentos de telecomunicações, levaram a uma maior integração entre os 

departamentos da empresa e melhoria do atendimento. Não só porque o serviço de 

atendimento ao cliente (SAC) foi informatizado; permitindo que a insatisfação do 

cliente repercutisse mais rápido em todos os níveis organizacionais, mas 

principalmente porque viabilizou a implantação dos telemarketings de venda e a 

informatização da força de vendas, que agora com os notebooks ou palm tops com 

acesso remoto e outros dispositivos, permitiam um acesso mais amplo às diversas 

bases de dados. Nesse processo, a mudança na forma de agir, principalmente dos 

vendedores, com o cliente foi disciplinada pela tecnologia da informação. 

Este fato foi o mais significativo, pois a informatização da força de vendas, apesar 

de ter tido como objetivo a melhoria do processo de tirar o pedido e transferi-lo para 

o transacional, auxiliou o marketing a rever alguns procedimentos de atendimento e 

vendasi e orientou o vendedor para atuar mais information-driven e mais integrado 

ao marketing. 

Os m~delos de informatização da força de vendas e de cal! center não foram 

totalmente especificados para atender as necessidades de gerenciamento da 
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~elação com o cliente por vários departamentos, porém cumpriram com o objetivo 

de prover o vendedor com uma ferramenta de gerenciamento do cliente, e manter 

um canal de comunicação com os clientes e a infra-estrutra do mercado. 

As empresas que não informatizaram a _sua força de vendas experimentam um 

nível de resistência muito maior dos vendedores para se integrarem a processos de 

comunicação dirigida e trabalhar em conjunto com o telemarketing. As empresas 

que implantaram algum tipo de esforço de vendas por telemarketing, apresentam 

custos de vendas mais baixos e retornos em termos de taxa de ccnversão e 

rentabilidade por cliente mais altos, após a implantação. 

Por outro lado, a pressão da concorrência, da globalização, a mudança nos hábitos 

de compra do consumidor e nos seus valores tem exigido que as empresas 

repensem a sua forma de atuação. De acordo cem McKenna, Rapp e Kotler as 

empresas deveriam adotar o marketing de relacionamento como resposta aos 

desafios que enfrentam, porém não foi conclusivo nesse estudo que este conceito 

tenha permeado para fora dos departamentos de marketing de forma consistente, 

para que toda a empresa realmente atue sob a égide de um novo marketing, ou 

melhor, que atue orientada para o mercado. 

Apenas: duas das empresas estudadas não implantaram um database marketing 
I 

integrado, porém possuem no sistema de informatização do telemarketing e da 

força de vendas um aplicativo que realiza o gerenciamento do relacionamento com 

algumas funções do database marketing. Nessas empresas não se justificcu a 

implantação de um sistema de data base marketing de maior porte. 
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:Vários áreas da empresa continuam a dirigir seus esforços de adaptação de forma 

empirica e errática, muitas vezes sem considerar os impactos de determinados 

procedimentos na satisfação do cliente ou na sua posição competitiva. A percepção 

dos outros departamentos, pela absoluta falta de conhecimento do que é o conceito 

de marketing e o que significa a sua ado~o para a competitividade da empresa, é 

que o departamento de marketing está trabalhando somente pela sua própria 

agenda e não pelos interesses da empresa. 

Relação entre a Integração do Marketing, Tecnologia da Informação e 

Mudanças na Estrutura Organizacional 

As mudanças organizacionais ocorrem nas empresas compelidas pela redução nos 

' custos e pela mudança no patamar tecnológico. Apesar das empresas estarem 

conscientes da importãncia de administrar intencionalmente um processo de 

transição para uma nova organização, mais aberta e integrada, onde prevaleçam 

valores como cooperação, autonomia para agir e auto-gerenciamento, poucas 

conseguem fazê-lo de forma consistente. 
I 

À medida que os recursos de TI adquiriram velocidades de resposta superiores, os 

processos administrativos e de produção, e a própria mentalidade das pessoas, não 

~ 

conseguem acompanhar essa velocidade. Nos estudos de caso não se observou 

nenhum padrão de intervenção ou metodologia que as empresas tenham 
I ~ 

desenvolvido ou adotado para intervir na cultura organizacional e promover o ajuste 

necessário à era do real time. 

As empresas conseguem, quase como conseqüência, alterar a estrutura 

organizacional para favorecer a melhoria do relacionamento com outros 
I 

' 
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9epartamentos internos e terceiros. Umas das empresas conseguiu a 

reorganização, investindo principalmente no perfil dos recursos humanos que 

atuam nessa área, privilegiando pessoas de maior nível educacional e preparo 

acadêmico, delegando maior autonomia no relacionamento com os clientes. Três 

das empresas estudadas utilizaram o sistema de análise objetiva de perfil pessoal 

para realizar a seleção e realocação de pessoal. Numa das empresas, que mudou 

totalmente o perfil do telemarketing por esse método, a produtividade dobrou em 

menos de três meses. 

A maior dificuldade que as empresas encontram para realizar as mudanças 

estruturais é justificar aumento de quadro, principalmente dos novos cargos, num 

contexto de redução do número de empregados. As empresas que realizaram a 

revisão do ciclo do pedido, a reorganização na área de vendas e em outros setores 

administrativos, melhoraram a produtividade e assim liberaram alguns funcionários 

que foram aproveitados para as novas funções ou remanejados para completar o 

quadro de outras áreas. 

Muitas das mudanças organizacionais e culturais foram realizadas muito mais 

rapidamente e com menor resistência, pois a condução do processo foi atribuída às 

exigências da tecnologia da informação. Assim, transferiu-se para a esfera dos 
... 

processps o que antes ocorria na esfera das relações interpessoais, e evitou-se as 

batalhas de poder que poderiam ter minando as mudanças previstas e necessárias·. - .,. 

Em algumas empresas, com a implantação do database marketing e da 

comunicação dirigida, houve melhoria na previsão e nos resultados de vendas, 
I 

principalmente devido a atuação mais coordenada e pro-ativa no mercado. Com o 

maior acerto nas estratégias e táticas de marketing, a atividade de marketing 
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passou a ser respeitada e entendida como uma atividade (a filosofia) que realmente 

conduz a vantagens competitivas sustentáveis. 

Em relação á integração do marketing com os outros departamentos, houveram 

melhorias substanciais nas empresas que .conseguiram mudar a forma de atender e 

agir com o cliente. O departamento financeiro precisou mudar alguns 

procedimentos para prover o marketing de meios de venda mais ágeis e políticas 

de crédito que delegavam mais poder à atividade de vendas, quer seja a venda 

pessoal: por telefone ou Internet. 

Relação entre a Comunicação Integrada e a Informatização da Força de 

Vendas no Relacionamento com o Cliente. 

Apenas duas empresas conseguiram implantar suas campanhas no conceito de 

comunicação integrada, pois promoveram as mudanças necessárias na estrutura 

organizacional. As outras empresas ainda não conseguiram criar os novos cargos, 

para administrar o processo e facilitar o esforço coordenado, mesmo estando 

convencidas da sua validade. 

A maior dificuldade para implantar a comunicação integrada é conseguir aprovar as 

novas funções e principalmente, mudar a forma de administração e organização da 

força de vendas. Além disso, a "aparente cooperação" entre as áreas internas e o 
! 

marketing e vendas, na realidade são competições por verba, quase sempre 

escassa. Essa competição também ocorre entre o marketing e outras áreas, 

constituindo-se num jogo de poder entre os diversos departamentos da empresa 

que competem entre si pelos recursos. Como resultado final, a maximização dos 

I 
resultados, parafraseando Stan Rapp, é comprometida, as campanhas demoraram 

I 
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mais tempo para serem implementadas e o impacto é diluído. Algumas das 

empresas preferem mudar do marketing de massa para o marketing direto, que 

apesar de ter como base esquemas já antiquados, ainda consegue trazer bons 

resultados e promover o uso do data base marketing. 

Na Era do Marketing em Tempo Real, onde é preciso ser ma(s rápido, competindo 

pelo tempo e percepção do cliente, qualquer atraso compromete os resultados. 

Mesmo assim, as empresas devido à conjuntura de mercado e a seqüência de 

mudanças empreendidas anteriormente, não estavam dispostas a rever a estrutura 

de vendas, principalmente no que se referia ao perfil e o papel do vendedor no 

processo de comunicação mais integrado. Assim, foi dificil integrar a força de 

vendas ao esforço de comunicação integrada, e o ganho de produtividade não foi 

tão substancial. Porém, sem dúvida houveram melhorias no envolvimento do cliente 

atual pela comunicação e no gerenciamento do relacionamento pelo telemarketing. 

O operador de telemarketing assumiu uma nova dimensão na estrutura 

organizacional, sendo considerados parte da força de vendas. 

Na venda de campo uma das principais mudanças deu-se no próprio estilo: da 

venda sob pressão (rápida) para a venda consultiva, o que favoreceu a construção 

de um relacionamento de longo prazo, baseado na confiança e proximidade entre 

vendedor e cliente. 
I 
I 

Relação entre o Uso da TI, o Relacionamento com os Clientes, Canais de 

Distribuição e o Marketspace (Venda Direta) 

As empresas estão conscientes de que é preciso integrar as práticas do comércio 
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eletrônico, da venda direta, dos canais alternativos, à força de vendas e canais 

tradicionais, mudando a sua forma de atuação. Porém apenas duas empresas 

integraram, com resultados surpreendentes, o comércio de alguns de seus produtos 

pela Internet. 

Nas empresas analisadas, ficou evidente que!' quanto mais tecnologia da informação 

é incorporada maior é a possibilidade de desenvolver relacionamentos duradouros 

e gratificantes com os clientes e os canais de distribuição. Primeiramente, porque o 

database marketing proporciona um maior nível de informação e conhecimento que, 

além do registro de todos os contatos havidos e por haver no aplicativo de 

gerenciamento do relacionamento, permite tratar o cliente e a rede com muito mais 

proximidade e reconhecendo cada fato que possa trazer uma experiência de marca 

positiva. 

Segundo, a comunicação sistemática, possibilitada pelo database marketing, não 

só com os clientes, mas com os distribuidores e demais intermediários gerou maior 

envolvimento e garantiu a construção de relacionamentos mais sólidos. O efeito da 

' comunicação sistemática foi percebido e mensurado pela diminuição das taxas de 

evasão da base de clientes, aumento do pedido médio ou concentração das 

compras I transações· com a empresa. 

. .. 
TerceJ, as campanhas de geração de /eads, com públicos selecionados a partir de 

análises de segmentação e método de clonagem, que o marketing desenvolveu 

para a força de vendas, trouxe aumento na taxa de conversão e no valor do pedido 

médio, I melhorando dessa forma a integração entre marketing e vendas e fortaleceu 

a posição do telemarketing, que antes era antagonizado pela mesma força de 

vendas. As técnicas de segmentação no database marketing permitiram detectar e 
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selecionar nichos de mercado para a força de vendas. que provaram-se mais 

rentáveis que a participação em grandes mercados. 

Duas das empresas melhoraram o seu poder de barganha com o uso de canais de 

distribuição alternativos. Através da utilização de telemarketing, mala direta e da 

Internet, passaram a vender e promover os seus produtos ou serviços diretamente. 

A vantagem apontada pela empresa no uso de canais de vendas alternativos, que é 

construir a habilidade de atender ás necessidades diversificadas e em constante 

mudança dos seus clientes, sem incorrer em custos não competitivos. A totalidade 

das empresas estudadas agregaram valor aos produtos e serviços através do 

serviço de atendimento ao cliente, principalmente no caso do atendimento pós-

venda onde os canais de distribuição tradicionais não conseguem atender a custos 

competitivos. Os efeitos da tecnologia da informação no relacionamento com os 

clientes e com a rede foram: 

Redução nos custos e preços: implantando novas tecnologias da informação 

reduziu-se o custo das operações ao iongo da cadeia de valores, que foram 

repassados ao cliente em alguns casos para o distribuidor, que obteve vantagem 

competitiva em mercados sensíveis a preços. 

Melhora da conveniência: em mercados onde o cliente busca conveniência no 

• 
uso do produto ou serviço, o data base indicou, através de pesquisas por telefone e 

pelos programas de segmentação e análise estatística, para quem e que tipo de 

conveniência poderia ser disponibilizado. Por exemplo: no caso de distribuidores 

disponibilizou-se um sistema de consulta e pedidos eletrônicos, integrando o 

sistema de informatização das duas empresas. 
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Oferecimento de serviços personalizados: o uso de Database permitiu 

armazenar uma série de informações sobre hábitos de consumo e comportamento 

de compra de clientes. A partir desses dados foram oferecidos produtos e serviços 

pertinentes a cada tipo de cliente, conseguindo, além de construir um 

relacionamento, fidelizar o cliente e gerar a repetição da compra ou uso do serviço. 

O aperfeiçoamento da administração do pedido e da infra-estrutura de marketing e 

TI, permitiu que as empresas gerassem oportunidades para redução de gastos, 

racionalização, melhoria na organização em geral e aumento de produtividade. 
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SUMÁRIO DAS CONCLUSÕES 

Os objetivos desse estudo foram: verificar de maneira conceitual como a integração 

do marketing e TI transforma a organização para competir em tempo real, alterando 

a forma da empresa relacionar-se com o seu cliente e com a infra-estrutura da 

indústria; verificar empiricamente qual o impacto na estrutura da organização. para 

que os diversos departamentos estejam aptos a administrar o relacionamento; e 

finalmente, verificar de que maneira os resultados da pesquisa empírica poderiam 

esclarecer a teoria estabelecida. 

Verificamos que a grande virada do marketing anunciada desde o inicio da década, 

por Rapp e McKenna está sendo acelerada neste final de século, onde o antigo 

. conceito foi recriado e reinventado num novo contexto pelas novas ferramentas (TI). 

Precisa-se da tecnologia para falar com o cliente (telecomunicações), registar e 

processar a transação (informatização de vendas e marketing), conhecer melhor o 

cliente atual e potencial (database marketing), e administrar o relacionamento 

(gerenciamento do relacionamento). E, precisa-se da orientação para o 

cliente/mercado como o foco em torno do qual é promovida a integração e a 

coordenação de todas as atividades de gestão empresarial. 
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!"esse contexto, o marketing e a Ti transformam a forma de administrar a empresa 

para construir relacionamentos estáveis e duradouros. Portanto, é no inicio de um 

novo período que chamamos da Era do Tempo Real, que a crescente preocupação 

com a competitividade, a satisfação do cliente e os avanços da tecnologia estão 

criando as condições para a empresa mu_dar e adotar definitivamente o marketing 

de relacionamento como a filosofia empresarial que norteará as suas decisões. 

Além disso, na prática do marketing de relacionamento introduz-se o conceito de 

comunicação integrada para que a empresa comunique a sua "personalidade" de 

forma cberente e consistente, a fim de criar uma presença única e romper os 

bloqueios da percepção e retenção seletiva. 

O resultado da pesquisa empírica mostrou que as empresas estão conscientes da 

necessidade de intensificar o foco no cliente e adotar o marketing de 

relacionamento, se quiserem manter-se e crescer no seu mercado. Apesar das 

verbas das empresas ainda estarem direcionadas para as mídias de massa, as 
I 

empresas estão gradativamente experimentando e aprendendo que podem 

melhorar a rentabilidade vendendo mais produtos e serviços para os clientes atuais, 

e que existem novas formas de se comunicar com os clientes. 

' Também podemos afirmar em função dos resultados da pesquisa que os conceitos 

do marketing de relacionamento e da comunicação integrada são necessários, 

viáveis( criam valor extra para os clientes e aumentam a rentabilidade da empresa. 

Outro aspecto que ficou evidente, é que o processo de mudança não é simples, 

nem é fácil e exige liderança ativa e coragem para as ações drásticas, 
I 
I 

principalmente de remanejamento e substituição de pessoal. 
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)'Jo confnonto entre a teoria e os resultados da pesquisa. verificou-se que existe a 

tendência da mudança do patamar tecnológico conduzir a uma revisão nos 

processos administrativos e favorecer a informatização de marketing e vendas. E, 

esse processo, por sua vez, conduz a discussões sobre formas de atendimento ao 

cliente e levam a mudanças ainda mai~ profundas que impactam a forma da 

empresa comunicar-se e relacionar-se com os clientes e toda a infra-estrutura da 

indústria. 

' 

Em relação à comunicação integrada, apesar do uso cada vez mais intensivo das 

informações do database marketing, ainda é difícil quebrar o paradigma da 

departamentalízação por especialidade, de contratar e de pensar 

· departamentalizadamente, principalmente nas grandes empresas. Porém, já existe 

nos profissionais de marketing, quase intuitivamente, a preocupação de pensar em 

termos da conquista de novos clientes e da retenção/fidelização dos clientes atuais. 

Além difiSO, percebeu-se que as empresas mesmo não atuando com comunicação 

integrada, direcionam os esforços de comunicação nesse sentido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ADOÇÃO DO CONCEITO DE MARKETING 

E AS MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS 

I . 

As pessoas se tornarão cada vez mais exigentes, cobrando respostas em tempo 

real. Isso significa que desejam formas de relacionamento diretas, com resposta 

imediatb, e que os representantes da empresa precisam ter autonomia para 

administrar o relacionamento com os clientes e consumidores. A integração entre 

marketing e tecnologia da informação e das telecomunicações deve proporcionar à 
I 

empresa meios de se relacionar com o cliente de modo que o contato e a transação 
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se dêem online e em real time144
. Esse é um dos maiores impactos sobre a 

estrutura da organização, pois os departamentos administrativos, de produção e 

outros, estão acostumados a trabalhar sob programação, com tempos de resposta 

estabelecidos de acordo com a disponibilidade de recursos, e com o próprio tempo 

de resposta proporcionado anteriormente pelos recursos da TI. 

Além disso, do ponto de vista do próprio marketing, uma das maiores mudanças na 

empresa se dará no composto de comunicação, que incorporará as técnicas do 

marketing direto e do comércio eletrônico, vendendo onde estiver o mercado, 

rompendo as fronteiras e os paradigmas existentes. Através da prática da 

comunicação integrada como forma de iniciar e desenvolver relacionamentos 

duradouros com os clientes e com os integrantes da infra-estrutura da indústria, 

com os fornecedores, o governo, etc., a empresa cria e desenvolve a sua vantagem 

competitiva. Portanto, "estreitar" o relacionamento, comunicar integradamente, 

atender em tempo real, e melhorar a qualidade da administração do pedido são os 

fatores chaves para sobreviver no século 21. 

A habilidade para desenvolver e utilizar estratégias sofisticadas com database 

marketing desempenhará um papel importante em ajudar as empresas a atingir os 

seus objetivos. O database marketing pode ser usado eficientemente para 
, .. 

pesquisas de comportamento, planejamento estratégico, desenvolvimento de 

produtos, estudo de localização de lojas e fábricas, análise de preços, identificação 

dos melhores clientes e programas de marketing direto de massa e dirigido. 

144 Nota da autora: online e real time são dois termos amplamente utilizados e sem tradução aceita 
sobre contatos e transações que se realizam e. se atualizam no instante que acontecem, propiciando 
respostas em tempo real, isto é, no momento que são solicitadas. 
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["ara ser competitivo no próximo milênio é preciso ir além dos cuidados que 

prestou-se para satisfazer o cliente, como, por exemplo, a implantação dos SAC 

(Serviço de Atendimento ao Cliente), a transformação do vendedor num consultor 

com a função de ser o arquiteto do relacionamento com o cliente, a certificação dos 

programas de qualidade, e agregação de yalor ao produto Nada disso diferencia a 

empresa, apenas garante um nível de competitividade com os seus concorrentes. 

É preciso ir além, criando uma experiência de marca, através de programas que 

agregam valor extra ao produto ou serviço vendido/anunciado/divulgado, de tal 

forma que ele se torna uma parte agradável do dia a dia do cliente, construindo de 

forma consistente um relacionamento estável e duradouro. 

É tempo de ser competente com todas as ferramentas que já se dispõe, não é 

preciso nada de novo. O que falta é integrar de forma mais otimizada os recursos 

que a empresa já tem disponíveL Isto significa, reinventar a forma de se comunicar 

e administrar o relacionamento do cliente, isto é, a empresa toda precisa fazer a 

sua parte integradamente. Nesse contexto, a principal dificuldade para praticar o 

marketing de relacionamento é o anacronismo da força de vendas, que não 

consegue atuar de forma integrada no processo de venda e atendimento. 

A produção e outros departamentos devem estar preparados com estoque 

·~ adicional, políticas de crédito flexíveis e ágeis, e capacidade de entrega em tempo 

reduzido para suprir os novos pedidos de clientes atuais e principalmente novos. A 
" ' 

direção precisa assumir os riscos de investir em estoque adicional na perspectiva 

de vendas adicionais. Os recursos humanos da empresa precisarão adotar novas 

formas ·de se manterem atualizados e se transformarem em aprendizes. cujas 

memórias serão reavivadas e cuja colaboração será a força vital de toda a melhoria 

continua, e a garantia de sucesso da passagem pelo momento de transição que 
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yivem as empresas rumo a um desempenho superior, alterando completamente a 

vida organizacional. 

Isto significa sair do campo teórico-filosófico do marketing e dotar a empresa de 

processos, técnicas e metodologias baseadas na tecnologia da informação, que 

aperfeiçoem o sistema de informações da empresa para que ele se torne um 

"market intelligence", capaz de habilitar a empresa a conhecer o ambiente 

competitivo, os clientes e a concorrência, e, portanto, dotar de informações as 

diversas áreas para que possam responder rapidamente às mudanças, num 

continuo processo de adaptação. 

A força de vendas, instrumentalizada pelas técnicas do database marketing com 

escopo ampliado, passa a desempenhar um novo papel e assume uma nova 

orientação para o cliente, procurando aconselhá-lo e interpretar suas necessidades, 

e desenvolvendo com ele um relacionamento duradouro e estável. Para tanto, é 

preciso buscar um novo perfil de vendedor, uma nova forma de remuneração e 

incentivo, além de redefinir o papel do vendedor na própria organização para que 

ele atue integrado no novo contexto. É nessa área que se percebe o maior 

descolamento da filosofia de atuação entre vendas, que permanece apegada a 

antigos paradigmas, e marketing, que busca quebrá-los. 

É preciso evitar que a empresa, ao invés de investir na melhoria do marketing, 

adote a saída mais fácil e comum, que os executivos tem encontrado e até 

defendido, para melhorar a competitividade da empresa, que é informatizar mais, 

reduzir :o quadro de recursos humanos e melhorar a quantidade ou criatividade da 

comunicação. Quando esse tipo de comunicação falha, culpam a agência ou 

mudam para o marketing direto, também tradicional, que sozinho, também não é a 
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,melhor i ferramenta. São feitas pesquisas de mercado, também da forma 

convencional, que não chegam a tempo para reduzir a incerteza da tomada de 

decisão, pois quando são incorporadas ao sistema de informações de marketing o 

ambiente já mudou. Estas ações impactam os resultados da empresa na velocidade 

da era do tempo real: - os prejuízos financeiros e de marca (imagem) chegam on-

line. 

Finalmente é preciso conscientizar-se que o marketing deve ser o delineador da 

estratégia empresarial e especificar o tipo de tecnologia da informação a ser 

utilizado! em vendas e marketing, bem como no processamento do pedido. A 

representação gráfica do que significa, os dois processo no paradigma antigo e 

novo estão na figura 7.1 e 7.2. E, que os modelos de informatização da gestão 

empresarial representada pelos modelos de gestão integrada (SAP e Magnus 145
) e 

o conceito de datawarehouse por si só, não atendem às necessidades de marketing 

quanto ti administração do relacionamento e à administração dinâmica do pedido, 

devendo ser complementados por softwares especializados, como o database 

marketing e gerenciamento de relacionamento (contact management), por que é ele 

que sofre o impacto direto na forma e nas possibilidades que terá de administrar o 

relacionamento com o cliente. Assim, o investimento em TI pode ser uma 
I 

manifest~ção especifica da filosofia de administração da empresa e do grau de 

adoção da orientação para o cliente 146 capacitando a empresa à competir em tempo 

real. 

1
.!l
5 Nota da. autora: são apenas exemplos citados para contextualizar o leitor, não sendo tratados 

especificamente nesta obra. 
146 "Orientação para o cliente~ é o modelo conceitual que transmite os objetivos e preceitos básicos, a 
serem buscados quando uma empresa é administrada sob a filosofia de marketing. 
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SUGESTÕES PARA PESQUISA FUTURA 

Os objetivos a que nos propusemos alcançar nesse ·estudo foram atingidos, uma 

vez que foi possível verificar quais são as mudanças organizacionais que ocorreram 

nas empresas que voltaram-se para o cliente. Além disso, verificamos quais são as 

mudanças que deveriam ser feitas para a prática do marketing de relacionamento. 

Também, verificamos como estão ocorrendo os processos de informatização de 

marketing e vendas, e como impulsionam a adoção da orientação para o mercado, 

e são impulsionados por sua vez. 

Esse estudo abriu muitas discussões. Foi uma abordagem holística do marketing 

como filosofia empresarial e seus efeitos. Falamos sobre a nova organização, sobre 

o perfil do vendedor, sobre o papel do telemarketing, sobre a comunicação 

integrada, enfim existem muitas lacunas no conhecimento que podem ser objeto de 

estudos futuros. Existem dois temas que foram muito desafiadores e que merecem 

um estudo mais profundo: 

• a nova estrutura da área de comunicação, que está sendo implantada em 

várias empresas com sucesso; 

• a administração do ciclo do pedido como condutor do processo de 

especificação dos programas de gestão integrada. 
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RELATIONSHIP MARKETING: 

THE INTEGRATION BETWEEN INFORMATION TECHNOLOGY ANO 

MARKETING TRANSFORMING THE ORGANIZATION 

ABSTRACT 

The greal markeling lurnaround, announced in lhe beginning of lhe decade by Rapp 

and McKenna, is gaining momentum at the brink of a new century. The old 
I 

concepts have been reinvented and recreated in a new context, brought by the new 

tools of lnformation Technology and the advances in Telecommunications. 

Companies in lhis new environmenl, with ever increasing, globalized competition, 

also face 'changing consumer needs and wants, and demand for convenience of 

purchase and response on-line, in real time through new channels in the market 

space. 

To maintain their competitive advantage, companies adopting the Relationship 

Marketing concept must be aware of the impact lhey will face on lheir organizational 

slructure, to adapt to this new environment, at the Era of Real Time. 

This study demonstrates that the practice of Relationship Marketing demands the 
I 

union be!'1een lnformation Technology and Marketing, l'eads to a profound 

knowledge of the clients and the market, transforms the organization requiring the 
i ~ 

. creation of: new departments, changes the way the sales department works and 

draws a new human resources profile, especially pertaining to the salesman, aside 

form increa1sing the scope of the traditional distribution channels. 
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I~ also discusses lhe slralegic polenlial of lhe informalion superhighway for sales 

and communicalion wilh clienls and .customers, both in the business to consume r 

and the business to business markets. Through the case study of three companies 

operating in Brazil, who changed their organization to adapt to the new market 

reality, it seeks to verify which organizational and cultural changes accomplished to 

the adoplión of lhe Relalionship M·arketing concepl and how lhe process of change 

was conducted. 

The study shows, though the exploration of both theory and practice, that when lhe 

decision is 'made to adopl lhe Relationship Markeling concept, it is mandatory to 

relhink lhe organization, ils structure, and the internai relationships, as much as the 

outside ones, for the company to truly ente r the Era of Real Time. 
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APÊNDICES 



GUIA PARA ORIENTAÇÃO DE ENTREVISTA 

São Paulo, <data> 

Prezado <nome>, 

262 

Em 1992 obtive o grau de mestre em Administração de empresas pela FGV, com nota 

máxima, apresentando o tema inédito para época, sobre "O Marketing de Relacionamento: 

Integração entre Marketing e Informática na busca da vantagem competftiva. ·· 

Atualmente estou finalizando minha tese de doutorado aprofundando o tema sobre as 

mudanças que a implantação do Marketing de Relacionamento exige para adaptar a 

empresa à Era do Cliente. 

Agora, preciso do seu apoio para a conclusão da minha tese para obtenção do grau de 

doutor pela Fundação Getúlio Vargas, faltando apenas algumas entrevistas com empresas 

e executivos que tenham passado ou estão passando pelo processo de implantação de 

projetos na área de Marketing. 

Os tipos de projetos que estou pesquisando são: 

• Implantação de Call Center, 

• lnfonmatização da força de vendas 

• Implantação do conceito de Database Marketing ou uso de um software de data base 

marketing 

• Implantação de Vendas por telemarketing com postos de atendimento infonmatizados 

• Reestruturação do marketing ou vendas. 

Enfim, qualquer projeto que tenha como objetivo melhorar a qualidade do 

atendimento, melhorar a administração de vendas, ou fazer uma comunicação 

mais eficiente e dirigida com o cliente.Peço a sua colaboração para finalizar este 

trabalho de 5 anos de pesquisa, cujo prazo vence dia 1 O de março. A sua opinião é 

muito importante I 

Você nã9 precisa se identificar, porém alguns dados pessoais são muito importantes para 

definir o 'perfil dos respondentes da pesquisa .. Por favor, peço que devolva este 

questio~ário preenchido até o dia 01 de julho, por fax, pelo correio ou e-mail. 

Atenciosamente 

Miriam Bretzke 
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QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

OrientaÇão para resposta: 

Responda com franqueza, sua empresa e você não serão identificados. Leia todas 

as alternativas antes de responder, para evitar duplicidade das respostas. Utilize 

caneta para assinalar as respostas. Feche" o envelope ou passe o e-mail com as 

respostas até o dia 01 de julho. 

1. Com relação aos projetos que estão em desenvolvimento na sua empresa, responda 

a questão abaixo. Para preencher a Coluna Fase, utilize os números da tabela que 

correspondam ao estágio que se encontra o projeto. 

(1) Implantado (4) Em fase de melhoria 

(2) Em fase de implantação 

(3) Em fase de descontinuidade 

Tipo de projeto 

a) Vendas por telefone 

b) Vendas por catálogo 

c) Vendas pela Internet 

d) Serviço de Atendimento ao consumidor 

e) Central de Atendimento ao distribuidor 

f) Informatização da Força de Vendas 

g) Database Marketing 

h) Reorganização da área de vendas ou 

marketing 

h) Implantação de sistemas de gestão 

integrada (SAP, Magnus ou equivalente) 

i) Outro. Qual? 

(5) Suspenso por enquanto 

(6) Em operacionalização plena 

Fase Depto Software utilizado 

Coordenador na informatização 

-~ 

" 

Ano 

de 

lmpla 

n-

tação 



Dos projetos acima, selecione o que você considera o mais importante, ou que 

causou maior impacto organizacional e responda as questões a seguir 

2. Descreva os objetivos do projeto selecionado por você. 
A) 

B) 

C) 

3. Qual foi o tempo de planejamento e de implantação? 
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4. Em relação ao projeto selecionado como você e sua equipe perceberam e foram 
afetados pelo processo de implantação? Descreva em detalhes. (Por exemplo: maior 
volume de trabalho, tensões internas, necessidade de demissões, realocação de 
pessoal,etc) 

5. Quais foram os focos (áreas) de resistência ao projeto, e os motivos alegados ou 
percebidos.? 

6 ... 1ridique com.umD.()$fatores que dificultaral'Tla.implantação do projeto e com ulll 
.•...•• •i • •. •.... . .· •••••••• ··. :.·· . ·• ..... •• . • •• ·.. .· . • . 

F os queifacilitaralll () processo: .. .. · · · · 

D Coordenação 

D O envolvimento adequado dos funcionários ., 
D O cumprimento dos prazos do fornecedor/consultoria 

D O tempo de liberação dos recursos 

D A liderança do projeto 

D Os objetivos diferentes de cada área envolvida 

D A cooperação de outros departamentos 

D O comprometimento da principal área envolvida 



1:1 O apoio e comprometimento da Diretoria 

1:1 Outros projetos sendo implantados ao mesmo tempo 

O O tempo com que as principais decisões foram tomadas 

O O treinamento operacional 

O A autonomia e delegação dada pela diretoria às áreas envolvidas 

O Outros (explique detalhadamente) 

7. A sua àrea teve algumas de suas funções mudadas? 
O Não O Sim Quais? 

a·------------~---------------------b. ________________________________ ___ 

c. ______________________________________ ___ 

d. ________________________________ ___ 
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08. Na sua opinião, o que poderia ter sido feito para que a implantação do projeto 
fosse mais produtiva, desse melhor resultado ou evitasse as resistências internas? 

9. A quem se reporta o principal executivo de marketing e o de vendas? 

1 O. A quem se reportam às seguintes áreas dentro da empresa, (quando houver)? 
E, indique o nível de autonomia nas decisões concernentes ao atendimento ao 
cliente 
Are a Depto a que Nivel de Apoio que recebe 

reporta autonomia dos outros 

percebido departamentos 

Serviço de atendimento ao 

cliente 

Central de atendimento 

distribuidor 

Vendas por telefone 

Database Marketing 
I 

Marketing Direto 
I 



11. Indique quem usa regularmente o computador em todas as atividades: 
O Diretoria D Gerencias D superJisores/coordenadorestencarregados 

O Só alguns funcionários cuja função exija entrada de dados ou extração de 

dados do computador 

O A grande maioria dos funcionários 

12. Os equipamentos de informática são: 
Grande porte (mainframes) 

O Médio porte 

O Rede de micros 

O Mainframe e na área de marketing e venda usa-se rede de micros 

O Outra configuração. Qual? 

13. indique qüal é() tip() de info['ili~tização di! árE:a de rriarketirig 

O Todos os funcionários tem um computador 

O Só alguns funcionários tem computador 

O Utiliza-se o computador compartilhado entre algumas pessoas 

14. No caso de que a Força de vendas seja informatizada assinale as respostas 

que se §!Piicam. 

O Os vendedores usam notebook 

O para tirar o pedido 

O para fazer a demostração de produtos 

D que disponibiliza o histórico de vendas do cliente, limite de crédito e outras 

informações que permitam gerenciar o relacionamento com o cliente 

O estão interligados ao telemarketing 

D Os vendedores utilizam os computadores na empresa 

D para tirar o pedido 

O para fazer o planejamento das visitas 

O para consultar o histórico de vendas do cliente, limite de crédito e outras 

informações que permitam gerenciar o relacionamento com o cliente 

:J estão interligados ao telemarketing 
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::J · Os vendedores não utilizam plenamente os recursos colocados à sua 

disposição 

::J Os vendedores ainda estão se adptando à nova forma de trabalho 

::J Os vendedores, na sua maioria, estão fora do perfil para usar os recúrsos 

disponíveis. 

::J Os vendedores, em alguns casos, tiveram que ser trocados por outros com 

perfil mais adequado. 

15. Quais são os softwares utilizados na área de marketing e com que finalidade 
(excluir os do Office planilhas e editores de texto)? 
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Nome do software Finalidade Desenvolvido Interligados 

para a área? 

16. Assinale a expressão que mais se aplica ao ambiente de trabalho de sua 
empresa: 
O Na minha empresa cada área determina o software que deseja. 

a outros? 

O Na minha empresa é difícil encontrar todas as informações sobre o cliente num 

único lugar. 

O Para verificar as informações sobre o cliente é preciso entrar em vários softwares 

ou telas. 

::J Na minha empresa todos os tipos de relacionamentos são registrados num único 

programa. Por exemplo a reclamação do cliente, as visitas feitas pelos 

vendedores, se o cliente liga para saber do pedido, se o cliente tem débitos 

pendentes, etc. 

O Os vendedores ou o telemarketing, conseguem informar ao cliente, com precisão 

e confiabilidade, num único telefonema, quando os pedidos serão entregues e se 

foram entregues. 

O As informações sobre o andamento do pedido ou do atendimento ao cliente são: 

O fáceis de obter O são confiáveis O difíceis de obter O não são 

confiáveis 

17 Nasua opinião; CC> mo será a integração da Tecnologia dél inf()rnlaçãq c6rn o ' 
.. ' - . ·--- . . ... . '"" ... ''. . 

Marketing, pa.ra·cw~a~ernprés~ssejarn realrnént~ C<lmpetitivas? .. 
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18. E possível, para a maioria das empresas, adotarem o Marketing de 

Relacionamento, como uma filosofia de administração praticada por toda a empresa 

para encantar o cliente e assim· construir um relacior)amento estável e duradouro? 

Em caso afirmaiivci oünegativo, indiqüe os motivos de sua resposta, · 

19. Usa computador regülarmente no trabalho?· 

O Sim O Não Porque?------------------

20. Se sim, usa a facilidade do e-mail? 

O Sim, com freqüência O Sim, de vez em quando O Não, nunca 

Dados da empresa 

Ramo de atividade:-------------- Ano da fundação: __ _ 

No empregados ____ No de clientes: ___ Participação de mercado: __ 

No de micros/terminais: 

Dados pessoais 

Cargo:-------- Tempo no cargo: ____ e na empresa: ___ _ 

Idade: _____ Sexo: _____ Estado Civil: No. Filhos 

Grau de instrução: 


	

