
1200101434
1111111111111111111111111111111111111111

MARKETING DE RELACIONAMENTO:

INVESTIGAÇÃO DOS FATORES INFLUENCIAbbRES

E DO

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO

ENTRE

EMPRESA E CONSUMI DOR

Banca Examinadora:

Orientador: Prof. Or. Juracy Parente

Profa. Ora. Dalva Regina Flores

Prof. Dr. Heitor Takashi Kato

Profa. Ora. Inês Pereira

Profa. Ora. Polia Lerner Hamburger



FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

MÁRIO CELSO RITTNER

MARKETING DE RELACIONAMENTO:

INVESTIGAÇÃO DOS FATORES INFLUENCIADORES

E DO

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO

ENTRE

EMPRESA E CONSUMI DOR

I I

Tese apresentada no Curso de Pós-Graduação
da FGV/EAESP na Área de Concentração
Mercadologia, como requisito para obtenção do
título de Doutor em Administração.

Fundação Getulio Var!)cu1
E5COla de Adminisb"ação
<teEmpresas de Silo Paulo

Biblioteca.

1200101434 Orientador: Prof. Dr. Juracy Parente

SÃO PAULO

2001



f:~ •••I •• A~"'.·r ,.tr.d~,
' ••)1 '8 ~••J fe ~0

O~.05

----_.__ .

RITll\l:ER, Mário Celso. Marketing de Relacionamento: Investigação dos Fatores
Influenciadores e do Processo de Desenvolvimento da Relação entre Empresa e
Consumidor. São Paulo, EAESPJFGV, 2001. 227 p. (Tese de Doutorado apresentada
ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de Concentração: Mercadologia).

Resumo: Apresenta uma sistematização do conhecimento sobre o marketing de
relacionamento, onde são examinados diversos conceitos, proposições, modelos e
idéias encontrados sobre o tema, permitindo compreender sua origem e evolução e,
representando uma importante base conceitual para a elaboração de uma estrutura de
análise do fenômeno. Discute o novo paradigma do marketing, os processos de troca,
os diversos tipos, utilizações e conceituações do marketing de relacionamento, os
processos de desenvolvimento de relacionamentos, a confiança e o compromisso e, os
esquemas e modelos integradores. Realiza urna pesquisa empírica, onde investiga o
processo de desenvolvimento de relações e examina os principais fatores que
influenciam um relacionamento entre os clientes de uma academia de ginástica e este
estabelecimento. Analisa os principais achados de campo com a teoria previamente
estudada e apresenta sugestões de como as empresas podem utilizar o conhecimento
obtido.

Palavras-Chaves: Marketing de Relacionamento - Serviços - Lealdade - Fidelidade -
Retenção - Relacionamento - Vínculos - Satisfação - Compromisso - Confiança-
Relações - Trocas - Database Marketing - CRM - Fitness - Academia - Ginástica.
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1. INTRODUÇÃO

A busca e a obtenção de compradores fiéis e por um longo prazo representa o objetivo

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

retenção criam, consistentemente, um potencial de lucros maiores.

Este trabalho procura oferecer uma contribuição para descrever e explicar melhor os

diversos fatores que influenciam o relacionamento entre uma empresa e seus

consumidores e o processo de desenvolvimento de uma relação, através da

sistematização do conhecimento encontrado sobre o tema e de uma investigação

empírica, permitindo que organizações possam desenvolver estratégias de marketing de

relacionamento mais eficientes e eficazes.

Esta seção inicial introduz os diversos pontos deste estudo, tendo as seguintes

finalidades:

• mostrar a importância do trabalho para o marketing de relacionamento e as razões do

grande interesse atual despertado pelo terna;

• esclarecer o significado do marketing de relacionamento num sentido mais amplo,

evitando confusões com outras técnicas que representam urna abordagem parcial da

questão;

• introduzir as principais variáveis e estruturas para a compreensão do fenômeno;

• apontar as dúvidas existentes sobre as relações estabelecidas entre os constructos;

• apresentar os principais problemas e desafios relacionados à compreensão do

relacionamento, desenvolvimento de relações e fatores influenciadores;

• propor, com base nos problemas apresentados, os objetivos e contribuições deste

trabalho e;

• apresentar um plano de capítulos, representando o conjunto desta obra.



1.1. IMPORTÂNCIA DO TEMA

o conceito de marketing de relacionamento é utilizado para descrever um amplo

conjunto de práticas mercadológicas, tendo por base a colaboração entre dois parceiros,

representados pela empresa de um lado e, de outro, consumidores, fornecedores,

membros do canal de distribuição, empregados e departamentos internos da própria

organização, governos e, até mesmo concorrentes (Cravens 1995). Neste contexto e

numa visão mais estrita, podemos afirmar que o marketing de relacionamento representa

uma tentativa das empresas em desenvolver relações de longo prazo com certos

consumidores ou clientes-chave. Significa a atração, manutenção e incremento das

relações entre a empresa e seus consumidores, na busca de lucro, de forma que as metas

dos parceiros envolvidos sejam obtidas. O objetivo é a retenção do cliente pela empresa,

com a obtenção de sua lealdade, através do estabelecimento de um relacionamento

duradouro entre ambos (Berry e Parasuraman 1991). Empresas que conseguem obter

níveis superiores de lealdade e retenção de clientes geram lucros consistentemente mais

altos, além de apresentar crescimento maior que os seus concorrentes (Reichheld 1996).

Apesar do relacionamento sempre ter tido um papel central nos negócios, nunca ocupou

qualquer lugar de destaque na teoria geral de marketing (Gummesson 1994). Até

recentemente, o marketing para os clientes existentes, de forma a assegurar sua lealdade,

não representava uma prioridade para a maioria das empresas, tampouco um campo de

interesse na pesquisa acadêmica, mais concentrada na conquista de novos consumidores

(Berry 1995).

o interesse no marketing de relacionamento ganhou um forte impulso com o crescimento

e o amadurecimento do rnarketing de serviços, com o reconhecimento da maior

rentabilidade das estratégias de retenção de clientes pelas empresas, com a percepção

pelos consumidores dos benefícios trazidos pelo relacionamento, com os avanços

propiciados pela tecnologia e o desaparecimento das estruturas organizacionais

tradicionais (Berry 1995~Bejou 1997).
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À medida que a sociedade evolui de industrial para serviços e novas tecnologias se

tomam disponíveis, novas abordagens para se fazer negócios entre organizações ou entre

organizações e indivíduos tomam forma: numa economia de serviços há maior ênfase na

lucratividade através de relações e retenção de longo prazo dos consumidores, enquanto

os avanços da tecnologia possibilitam a aquisição de novos consumidores mais

facilmente, ao mesmo tempo em que toma mais dificil a manutenção de relações de

longo prazo com estes (Bejou 1997).

o marketing de relacionamento vêm passando para a linha de frente da prática e da

pesquisa acadêmica de marketing (Berry 1995) e, no novo milênio, acredita-se que terá

um impacto abrangente na maneira como os negócios serão conduzidos (Bejou 1997).

Compreender o seu significado da maneira mais ampla e precisa possíveis e,

principalmente, entender como ocorre o processo de desenvolvimento de um relação e
"como os diversos fatores influenciameste relacionamento representam importante tarefa

para que a utilização desta nova abordagem do marketing se tome mais eficiente e eficaz.

1.2. UMA TEMA AINDA CONFUNDIDO

A compreensão do processo de desenvolvimento de uma relação e o entendimento dos

principais fatores que influenciam o relacionamento têm sido prejudicada pela confusão

do próprio significado do marketing de relacionamento e uma preocupação, quase

frenética, pelo aprimoramento das técnicas de tratamento individualizado, sem,

entretanto, analisar as causas do relacionamento e seus resultados de maneira adequada.

Através de bancos de dados e técnicas estatísticas apropriadas, as empresas vêm

conseguindo localizar seus clientes mais rentáveis ou com perfis mais propensos para a

aquisição de determinados bens ou serviços. Sistemas mais complexos, tais como o CRM

(customer relationship management), permitem acompanhar cada interação destes

clientes com a empresa, registrando cada contato efetuado entre as partes, de uma

simples compra ao envio de correspondência, de pedido de informações a reclamações.
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o tratamento individualizado em massa passa a ser uma mera possibilidade tecnológica.

Apesar das principais questões apresentadas e debatidas em recentes seminários e

congressos sobre marketing direto, database marketing e interatividade envolverem a

melhoria deste tratamento individualizado, através do aprimoramento de técnicas

estatísticas, enriquecimento dos bancos de dados sobre o cliente, preparação de peças de

comunicação melhor direcionadas e utilização mais adequada das mídias interativas e

comércio eletrônico, boa parte dos aspectos conceituais do marketing de relacionamento

permanecem pouco compreendidos, gerando controvérsias e crenças equivocadas na

busca de lealdade e relacionamentos duradouros entre empresa e seus clientes.

A abordagem de relações individualizadas, interativas e de longo prazo entre empresa e

seus consumidores através do database marketing (marketing com banco de dados), do

marketing um-a-um e, mais recentemente, do próprio CRM, tão utilizados na literatura

de negócios, revelaram-se para nós como a parte operacional do marketing de

relacionamento, apresentando visões limitadas quanto ao tratamento de questões sobre o

desenvolvimento de relações entre parceiros e, geralmente, trabalhando de maneira

superficial conceitos como lealdade e retenção ou :fidelidade e longevidade. Mais ainda, a

análise de diversas obras contendo marketing de relacionamento em seu título mostrou

que a quase totalidade destas se dedicava à questão do database ao invés dos pontos

centrais do relacionamento (Jackson e Wang 1994; Hughes 1994; Holtz 1994; David

Sheppard 1993; Shawe Stone 1990) ou, então, refletiam apenas uma visão parcial da

questão, apresentando aplicações restritas a uma determinada área (McKenna 1997).

Falta, portanto, uma melhor compreensão e ordenação das bases conceituais sobre as

quais as diversas técnicas de relacionamento devem se apoiar. Este embasamento teórico

representa o catalisador para o desenvolvimento e aplicação adequados das técnicas.

Assim sendo, o foco sobre a questão do relacionamento não pode ser confundido. Este

trabalho representa uma tentativa de se compreender adequadamente o processo de

desenvolvimento de uma relação e dos principais fatores que influenciam o

relacionamento entre parceiros comerciais, através de uma sistematização da literatura e
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de uma investigação empírica. Para isto, o que procuramos ao estudar o marketing de

relacionamento é um melhor entendimento do ·papel destes fatores sobre a própria

relação. São tarefas mais básicas do que a análise de bancos de dados e estudo de

métodos de tratamento individualizado,representando, por isto, os próprios habilitadores

para o desenvolvimento e melhoria destas técnicas.

1.3. INTRODUÇÃO AOS CONSTRUCTOS

A compreensão do marketing de relacionamento e seus principais elementos não é uma

tarefa simples, uma vez que o fenômeno não está claramente delimitado (Gummesson

1994), representando um tema ainda nascente e em seus estágios iniciais (Sheth e

Parvatiyar 1995; Bejou 1997) e, a criação de uma estrutura conceitual para compreender

suas propriedades e estudar suas possibilidades vem sendo desenvolvida lentamente

(Berry 1995). Gummesson (1994) coloca que as contribuições principais têm origem nas

áreas de marketing de serviços, na abordagem de redes do marketing industrial, no

gerenciamento da qualidade e, indiretamente na teoria das organizações, além de

algumas contribuições na teoria do composto mercadológico. Bejou (1997) aponta

apenas as áreas de marketing de serviços e venda pessoal como relevantes para o

desenvolvimento do marketing de relacionamento. Porém, conforme iremos mostrar,

constatamos que boa parte dos conceitos de troca, longo prazo e venda pessoal

apresentados pelo referido autor foram desenvolvidos dentro do âmbito do marketing

industrial. De outro lado, os conceitos desenvolvidos na prática do marketing de

relacionamento para os clientes atuais, a fim de obter sua contínua frequência e lealdade,

vêm sendo bem integrados nas diversas subdiscipLinasde marketing (Berry 1995).

Antes de mais nada, é necessário compreender que o problema aparente do marketing de

relacionamento parece ser o desenvolvimento da relação entre a empresa e o

consumidor, gerando algo mais que uma simples venda ou até mesmo a fidelidade, mas

uma interação interdependente e de longo prazo entre ambos. Acreditamos que a

mudança chave é representada pela passagem do marketing transacional, baseado no
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evento discreto, sem passado e sem futuro, para o marketing relacional, onde relações de

longo prazo baseadas na confiança e compromisso devem ser estabelecidas. Ao invés do

exercício do poder, surge uma autêntica cooperação entre as partes envolvidas. Desde

que praticado da maneira prescrita, estes fatos mudam as regras estabelecidas na

sociedade e seu sistema de crenças sobre a relação entre empresas e seus consumidores.

É necessário examinar e ordenar as principais contribuições, entendendo os diversos

constructos envolvidos, assim como estudar os esquemas e as relações propostas para

que possamos desenvolver uma idéia mais clara e abrangente sobre o processo de

desenvolvimento de uma relação e os fatores que influenciam o relacionamento entre

uma empresa e seus consumidores. Nesta seção, apresentamos um breve histórico sobre

o desenvolvimento do marketing de relacionamento e, em seguida, introduzimos as

principaisvariáveis e estruturas que serão analisadas.

A evolução inicial do marketing de relacionamento pode ser enumerada da seguinte

forma (Bejou 1997):

• estabelecimento das relações de troca como ponto central do marketing: Bagozzi

(1978). Convém acrescentarmos neste ponto o importante trabalho de Hunt (1983);

• formação de relações de longo prazo entre comprador e vendedor como fator de

crescimento e desenvolvimentodo relacionamento: Arndt (1979);

• conceituação do marketing de relacionamento como atração, manutenção e

incremento da relação: Berry (1983).

A progressão tem sequência com o desenvolvimento de dois tipos de modelos (Bejou

1997):

• estáticos entre comprador e vendedor, onde as relações são estudadas de maneira

episódica e contém poucas variáveis.,

• dinâmicos, orientados para o processo, formados por diversos estágios e etapas

desenvolvidas ao longo do tempo.
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Desta forma, este trabalho tem início com a análise do fenômeno de troca, considerado o

ponto central para o estudo da questão mercadológica. Procura-se compreender o

conceito básico de troca e sua evolução, as razões para o estabelecimento de relações

interativas e de longo prazo e as diferenças entre trocas discretas e relacionais.

Compreendido o significado da troca relacional, o aprofundamento da questão do

relacionamento necessita do estudo do processo de desenvolvimento de relações, o qual,

trazendo contribuições das teorias de troca, barganha, poder e comportamento conjugal,

introduzem no marketing os conceitos de confiança e compromisso.

A vinculação do gerenciamento de serviços e o seu conceito de qualidade de serviço

percebido ao marketing de relacionamento, com a introdução de interessantes estruturas

sobre a longevidade da relação, concentração de compras e retenção do cliente e sua

ligação com satisfação, vínculos, qualidade e valor percebidos, é realizada através do

trabalho de autores nórdicos.

Notável avanço no conhecimento da disciplinaocorre com a transformação das variáveis

de confiança e compromisso em mediadoras do processo de desenvolvimento da relação

quando da formulação da teoria de confiança-compromisso (Morgan e Hunt 1994). Esta

teoria parece funcionar como um divisor de águas, consolidando os conceitos de troca

relacional e marketing de relacionamento, bem como as diversas utilizações para esta

nova abordagem mercadológica. Com base na taxonomia deste trabalho, pudemos

analisar as diversas definições para o marketing de relacionamento, seu grau de

adequação e as limitações de diversas definições formuladas, a maioria delas oriundas do

marketing industrial e de serviços.

o desenvolvimento de novas estruturas prossegue, com a tentativa de se buscar uma

integração entre satisfação, qualidade relativa, grau de envolvimento do consumidor e a

própria confiança e compromisso com a retenção.
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Os diversos trabalhos encontrados ao longo de nossas pesquisas mostram que o tema

escolhido tem sido objeto de estudos diversos, algumas vezes superficiais, abrangendo

fatores e relações distintas, muitas das quais ainda pouco compreendidas e alvo de

controvérsias. Com a grande preocupação sobre o gerenciamento da qualidade total e

marketing de serviços, estudos envolvendo alguns constructos como a satisfação e a

qualidade percebida tiveram um amplo desenvolvimento nas duas últimas décadas. Por

outro lado, pesquisas sobre o processo de desenvolvimento de relacionamentos e suas

variáveis centrais têm sido menos frequentes, porém bastante enriquecedoras.

Finalmente, outros trabalhos, mais escassos, vêm propondo uma tentativa de integração

entre a satisfação do cliente e a formação de relações.

Paralelamente aos avanços obtidos, encontramos trabalhos de diversos autores na busca

de uma melhor compreensão sobre alguns dos constructos utilizados nas estruturas

anteriores. Confiança, compromisso, poder e barganha, cooperação e os próprios

vínculos são assim melhor investigados e esclarecidos.

Interesse crescente e constante pesquisa têm trazido novas perspectivas a todo momento.

Este trabalho procura apresentar e investigar os diversos conceitos, relações e estruturas

que conduzem a uma maior atração, manutenção e incremento das relações entre

empresa e seus consumidores, procurando entender os diversos processos referentes ao

desenvolvimento do relacionamento entre parceiros comerciais e compreender seus

fatores influenciadores.

1.4. ALGUMAS DÚVIDAS SOBRE AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS ENTRE

OS CONSTRUCTOS

Apesar dos avanços e contribuições da última década, observa-se que o entendimento

dos possíveis fatores responsáveis pelo desenvolvimento de uma relação ainda são pouco

claros. Diversas questões permanecem em aberto quanto a sua compreensão e aplicação.

Uma melhor ordenação e compreensão de causalidade, devido às diversas abordagens
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encontradas e, em alguns casos, algumas contradições aparentes, colocam em conflito

determinadas relações estabelecidas entre os constructos, assim como entre os esquemas

estudados. É necessário entender adequadamente estes elementos e tentar conciliar os

esquemas conflitantes, compreendendo seu papel no estabelecimento, evolução e

acompanhamento de eventuais relações entre cliente e empresa, tornando as ações do

rnarketing de relacionamento melhor direcionadas.

Entre os pontos que necessitam um maior esclarecimento, destacamos a relação entre

comportamento atual e futuro do consumidor e a ligação entre sua satisfação e retenção.

Estes dois tópicos, embora relacionados, têm sido tratados de maneira distinta em boa

parte da literatura. Afirmações de que o comportamento passado (através do volume,

frequência e recenticidade de compras) representa o melhor previsor do comportamento

futuro de um consumidor se mostram inadequadas,pois, muitas vezes, clientes assíduos

abandonam uma organização. Quanto ao eventual vínculo entre satisfação e retenção,

muitos acreditam que a satisfação do cliente com os produtos e serviços da empresa

representa um pré-requisito para a obtenção de sua fidelidade e, por isso, uma condição

necessária e suficiente para sua retenção. Entretanto, o que se observa com razoável

frequência são clientes satisfeitos e muito satisfeitos abandonarem as empresas com as

quais fazem negócios: "entre 65% e 85% dos clientes que deixaram [uma empresa]

disseram que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com seu fornecedor anterior" 1.

Mais ainda, vemos clientes insatisfeitos continuando a realizar negócios com uma

empresa. Devemos tentar entender, afinal, quais as razões que fazem com que clientes

que comprem muito ou que venham aumentando o seu volume de compras junto à

empresa não desejar desenvolver relações com esta. Da mesma forma, é necessário

esclarecer porque nem sempre clientes satisfeitos possuem lealdade com a organização.

Em ambos os casos, verificamos que a suposta relação pode ser interrompida sem que

jamais tivesse havido um relacionamento autêntico.

1 REICHHELD, Frederick F. Loyalty-based management, Harvard Business Review, p. 71, mar./apr.
1993.
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Além disso, existem diversos esquemas e estruturas, apresentarido variáveis resultantes

distintas como sinônimo de relacionamento, bem como antecedentes e consequentes

diferentes para o fenômeno. Percebemos que um constructo ou variável representando

um determinante para um certo autor, tem o significado de mediador ou resultado para

outro. Mais ainda, muitos conceitos apresentados parecem ter uma sobreposição parcial.

Isto parece ser consequência da própria novidade e complexidade do tema.

,

o esclarecimento das ocorrências anteriormente citadas e algumas outras relacionadas ao

desenvolvimento de relações contribuiria para uma melhor compreensão do processo de

desenvolvimento de uma relação e dos fatores influenciadores do relacionamento entre

empresa e cliente. É necessário derrubar os mitos existentes e elucidar as questões

duvidosas através de um aprofundamento no estudo de alguns constructos e suas

relações. Para compreender os fatores que conduzem à retenção do cliente e entender

como as relações -se desenvolvem ao longo do tempo, devemos fazer um estudo

aprofundado sobre os diversos conceitos relacionados ao fenômeno, explorar e

esclarecer as ligações entre satisfação e retenção e as diferenças entre lealdade e

relacionamento, tendo por base trabalhos de diversos autores a serem apresentados em

nossa revisão (Garbarino e Johnson 1999; Hennig-Thurau e K1ee 1997; Storbacka,

Strandvik e 'Grônroos 1994). Com isto, esperamos compreender melhor como as

relações se desenvolvem e o papel mais preciso dos fatores sobre esta evolução,

J

1.5. PROBLEMAS E DESAFIOS APRESENTADOS

Boa parte das dúvidas inicialmente apresentadas parece remeter à falta de compreensão

adequada do significado de um relacionamento e suas diferenças em relação aos

conceitos de fidelidade e longevidade. Além disso, o termo é muitas vezes confundido

com compras repetitivas, dificultando mais ainda o, entendimento do tema. Embora

alguns autores tenham se esforçado em sua ordenação (Webster 1992), acreditamos que

melhores esclarecimentos ainda são necessários. Este entendimento representa nosso

primeiro desafio.
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Em seguida, julgamos apropriada uma melhor compreensão do processo de

desenvolvimento de uma relação através do conhecimento das características e mudanças

que ocorrem a cada etapa do relacionamento. Devem ser analisados os diversos modelos

de avaliação e evolução de uma relação, desde esquemas meramente descritivos até as

estruturas mais complexas.

o problema seguinte é representado pelo entendimento adequado dos principais fatores

que influenciam uma relação e a maneira como isto ocorre. Devem ser conhecidos e

analisados os principais constructos envolvidos e suas influências sobre o

relacionamento.

Finalmente, iremos procurar desenvolver uma abordagem para investigar empiricamente

o processo de desenvolvimento de uma relação e a influência dos fatores sobre o

relacionamento.

Desta forma, os principaisproblemas e desafios que se apresentam são os seguintes:

Q) qual o significado de um relacionamento e suas diferenças em relação à lealdade e

como compreender o significadodo marketing de relacionamento ?

(2) como um relacionamento se desenvolve ao longo do tempo?

(j) quais os principais fatores que influenciamuma relação ? como isto ocorre?

@ como analisar empiricamente a influência dos fatores sobre uma relação e sua

evolução?

As respostas para estas questões constituem-se nos objetivos de nosso trabalho, que

serão apresentados na próxima seção.
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1.6. OBJETIVOS

o objetivo geral deste trabalho é oferecer contribuições para descrever e explicar

melhor o processo de desenvolvimento de uma relação e os principais fatores que

influenciam o relacionamento entre uma empresa e seus consumidores.

As tarefas primordiais são representadas pelo entendimento e análise do desenvolvimento

de uma relação e dos possíveis fatores que determinam sua formação e evolução. Todo

este esforço deve ser efetuado com a utilização de diversos aspectos do marketing de

relacionamento e do conhecimento de áreas correlatas, tais como marketing de serviços,

comportamento do consumidor e gerenciamento da qualidade total, além de

contribuições do marketing industrial e da análise de canais de distribuição.

Para cumprir as tarefas colocadas e responder aos problemas e desafios apresentados,

temos os seguintes objetivos específicos:

<D sistematizar o conhecimento encontrado sobre o fenômeno do relacionamento e

buscar uma melhor compreensão sobre o processo de desenvolvimento de uma

relação e dos fatores que determinam a formação de relacionamentos;

@ investigar, através de pesquisa empírica, como é o processo de desenvolvimento de

um relacionamento e determinar como as diversas variáveis detectadas em nosso

levantamento bibliográfico afetam uma relação;

(3) enriquecer o conhecimento, integrando os achados da pesquisa empírica aos

contructos e teoria existente;

® oferecer sugestões de como as empresas podem reforçar a intensidade de seus

relacionamentos com os clientes.

A sistematização do conhecimento encontrado representa um pré-requisito de nosso

trabalho. Em primeiro lugar devemos entender o próprio significado do relacionamento,

pois, muitas vezes o termo é confundido com compras repetitivas, ou apresentado como

sinônimo de lealdade e fidelidade, limitando e dificultando a compreensão do tema a ser
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tratado neste trabalho. Apesar de algumas ordenações já terem sido efetuadas por outros

autores, cremos que esclarecimentos adicionais ainda se fazem necessários, pois o uso

inadequado do termo continua ocorrendo com frequência. Em seguida, apresentamos um

estudo sobre os conceitos centrais que parecem influenciar a formação de

relacionamentos: satisfação, qualidade percebida, confiança, compromisso e vínculos

variados. Apesar das diversas análises realizadas sobre estes elementos, julgamos

necessária uma melhor ordenação e compreensão de causalidade, pois abordagens

distintas e, até mesmo contradições, foram encontradas para uma mesma questão.

o entendimento adequado do relacionamento, seus elementos conceituais e suas inter-

relações e dos processos que tratam de seu desenvolvimento representam a base teórica

para a investigação do processo de desenvolvimento e dos principais fatores

intluenciadores sobre a relação.

Os achados obtidos permitem confrontar a teoria com a prática., possibilitando confirmar

ou refutar as idéias inicialmentepropostas, ampliando e enriquecendo a compreensão do

fenômeno do relacionamento.

O conhecimento resultante deste trabalho permite que as empresas possam desenvolver

estratégias de marketing de relacionamento mais eficientes e eficazes. Uma melhor

compreensão dos fatores que determinam um relacionamento e do processo de

desenvolvimento de uma relação permitem o desenvolvimento de ações de marketing

individualizado melhor direcionadas ou até mesmo criar mecanismos para avaliar se as

diversas ações mercadológicas estão gerando os resultados esperados.

Cremos que este trabalho representa uma importante contribuição para a expansão do

conhecimento atual existente sobre o marketing de relacionamento. A ordenação

conceitual, aliada ao trabalho de campo, representa uma contribuição inédita, tendo em

vista a escassa disposição de estudos brasileiros na área. Com isto, esperamos poder

colaborar para que programas de marketing de relacionamento tenham maior aceitação e

sejam mais facilmente implementados nas organizações.
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1. 7. PLANO DE CAPÍTULOS

A seção inicial mostrou a importância de estudarmos o marketing de relacionamento,

introduzindo suas principais variáveis, estruturas e algumas dúvidas existentes na análise

destes elementos. Também trouxe, na forma de questões, os problemas e desafios a

serem enfrentados e colocou os objetivos deste trabalho como respostas a estas

indagações.

No segundo capítulo, estamos efetuando a revisão critica do conhecimento. As variáveis

e as estruturas introduzidas nesta seção são apresentadas e analisadas, possibilitando a

compreensão dos principais conceitos, relações e estruturas envolvidas.

o terceiro capítulo apresenta a metodologia deste trabalho, com destaque para o método

do caso. Além disso, apresenta o roteiro das entrevistas efetuadas.

No quarto capítulo, temos a apresentação dos resultados, com uma síntese das

entrevistas realizadas e sua análise de maneira cruzada. Foram examinados os principais

fatores encontrados na coleta de dados que influenciam a relação, bem como julgados os

processos de desenvolvimento do relacionamento frente aos casos analisados. Nesta

análise, integramos os resultados empíricos obtidos à teoria existente, enriquecendo o

conhecimento sobre o fenômeno do relacionamento e gerando diversos elementos que

podem ser utilizados pelas empresas no fortalecimento de suas relações com os clientes.

o quinto e último capítulo traz a conclusão geral do estudo, bem como suas limitações,

sugestões de uso pelas empresas, especulações e propostas para estudos futuros,

apontando possíveis falhas e pontos que possibilitem um aprimoramento da

sistematização e da investigação apresentadas.
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2. REVISÃO DO CONHECIMENTO

2.1. PLANO DO CAPÍTULO

Este capítulo apresenta um amplo levantamento sobre os diversos conceitos,

proposições, modelos e idéias encontrados sobre o marketing de relacionamento,

permitindo compreender sua origem e evolução e, representando uma importante base

conceitual para a elaboração de uma estrutura de análise do fenômeno, o que possibilita

investigar melhor o processo de desenvolvimento de uma relação os fatores

influenciadores do relacionamento.

Os seguintes pontos são abordados:

• marketing de relacionamento e mudança de paradigma

• relações de troca

• análise do conceito de troca

estabelecimento de relações interativas e de longo prazo•
• diferenças entre trocas discretas e trocas relacionais

• utilizações e conceituações do marketing de relacionamento

• utilizações do marketing de relacionamento

• conceituação do marketing de relacionamento e sua evolução

• contínuo das estratégias de marketing

• proposições e modelos básicos

• processo de desenvolvimento da relação de troca

• modelos conceituais

• esquemas descritivos

• teoria de confiança-compromisso

• estudo do conceito de confiança

• estudo do conceito de compromisso

• esquemas e modelos integradores

• esquema de Dupont

• modelo de Hennig- Thurau e Klee

modelo de Storbacka, Strandvik e Gronroos

modelo de Garbarino e Johnson

•

•
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Iniciamos com uma breve discussão sobre o possível novo paradigma representado pelo

tema. Alguns autores consideram que as mudanças introduzidas pelo marketing de

relacionamento são tão profundas que este deve ser tratado como um novo paradigma

mercadológico (Gummesson 1994; Gronroos 1994).

Em seguida, abrindo a revisão de conceitos, temos a análise do fenômeno de troca,

considerado o ponto central para o estudo da questão mercadológica. São examinados o

conceito básico de troca e sua evolução (Kotler 1972; Bagozzi 1975, 1978; Hunt 1983),

o estabelecimento das relações interativas e de longo prazo (Arndt 1979; Anderson e

Narus 1984; Dwyer, Schurr e Oh, 1987) e a diferença entre trocas discretas (ou

transacionais) e trocas relacionais (Me Neil 1974, 1980; Dwyer, Schurr e Oh 1987;

Nevin 1995).

Compreendido o fenômeno de troca e sua visão relacional, são apresentadas as diversas

utilizações do marketing de relacionamento (Morgan e Hunt, 1994) e, examinadas de

maneira critica, as diversas conceituações para ele encontradas, assim como comentada

sua evolução (Berry 1983; Jackson 1985; Grônroos 1990; Berry e Parasuraman 1991;

Gummesson 1994; Morgan e Hunt 1994). Entendido o marketing de relacionamento e

suas utilizações, expomos o contínuo das estratégias de marketing (Grõnroos 1994), um

esquema que propõe o desenvolvimento de estratégias mercadológicas ao longo de

extremos entre o marketing transacional e o marketing de relacionamento.

Nossa revisão está pronta para introduzir algumas idéias, esquemas e estruturas que

consideramos básicas para o aprofundamento da compreensão do marketing de

relacionamento e a evolução de uma relação.

Inicialmente, apresentamos a estrutura de Dwyer, Schurr e Oh (1987) sobre o processo

de desenvolvimento das relações, tendo por base contribuições da teoria de troca,

barganha, poder e comportamento conjugal, seguido dos modelos de Wilson (1995),

com subsídios na teoria de canais e alianças estratégicas e, Mohr e Spekman (1996),

utilizado na avaliação de parcerias entre fabricantes e varejistas. Idéias fundamentais para
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o estudo da evolução do relacionamento, entre as qUaIS o COmprOITIlSSO,são

introduzidas. Na mesma seção, ainda expomos o esquema de níveis de relacionamento de

Berry e Parasuraman (1991) e os diversos processos de desenvolvimento de clientes,

introduzindo os esquemas de Vavra (1993), Raphel e Raphel (1995), Cross e Smith

(1995) e Gordon (1999).

Na sequência, temos a teoria da confiança-compromisso, introduzindo estas duas

variáveis como mediadoras do desenvolvimento da relação (Morgan e Hunt, 1994).

Julgando-a como um marco no estudo do relacionamento, aprofundamos o estudo da

confiança (Moorman, Zaltman e Deshpande 1992; Ganesan 1994) e do compromisso

(Gundlach, Achrol e Mentzer, 1995).

Com a compreensão das estruturas básicas anteriores, nossa revisão prossegue com a

apresentação e análise crítica de esquemas integradores encontrados na literatura

pesquisada, que procuram mostrar como a lealdade e a retenção de clientes são

desenvolvidas. Integram, de maneira original, diversos constructos e esquemas

anteriores, sendo algumas vezes deficientes no detalhamento das proposições

estabelecidas. Além da integração apresentada, muitos deles foram importantes ao

incorporar contribuições de outras áreas, entre as quais o gerenciamento da qualidade

total e serviços. Pretendemos analisar, criticar e comparar as diversas estruturas, tendo

como base os diversos aspectos apresentados ao longo da respectiva seção.

o esquema inicialmente abordado apresenta uma interessante ligação entre três

dimensões anteriormente apresentadas, com a finalidade de estabelecer uma vantagem

competitiva sustentada: confiança e compromisso, níveis de relacionamento e o contínuo

estratégico (Dupont 1998).

o segundo esquema propõe um mediador entre a satisfação e a retenção, pois, defendem

os autores que, uma relação direta entre estes constructos é fraca e até mesmo

inexistente (Hennig-Thurau e Klee 1997). Para isto, utilizam-se dos conceitos de

17



confiança e compromisso, além da qualidade percebida do produto pelo consumidor e

seu grau de envolvimento com ele para mostrar a ocorrência da retenção.

o terceiro esquema sugere uma vinculação entre o gerenciamento de serviços e seu

conceito de qualidade de serviço percebida ao marketing de relacionamento e, também,

propõe uma associação entre a longevidade da relação com o cliente e sua rentabilidade

(Storbacka, Strandvik e Grõnroos 1994).

o quarto e último esquema compara diferentes estruturas de avaliação conforme o grau

de relacionamento existente entre cliente e organização, mostrando que alguns grupos de

consumidores têm a satisfação geral como mediadora entre suas atitudes e intenções

futuras, ao passo que outros grupos apresentam a confiança e compromisso como

intermediários (Garbarino e Johnson 1999).

Nas seções seguintes, expomos cada um destes temas, tendo como objetivo criticar e

comparar seus diversos aspectos, de forma a podermos prosseguir com a investigação

empírica sobre os fatores influenciadores e o processo de desenvolvimento da relação.
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2.2. CONCEITOS, IDÉIAS E ESTRUTURAS REVISTAS

2.2.1. O MARKETING DE RELACIONAMENTO E UM NOVO PARADIGMA

o surgimento do marketing de relacionamento é considerado por alguns autores, tais

como Gummesson (1994) e Gronroos (1994), uma mudança de paradigma em relação ao

marketing tradicional, enquanto outros autores, citados por Morris (1994), mais criticos,

afirmam que este nada mais é do que o antigo marketing com roupas novas. Não se

pretende mostrar com este trabalho se o marketing de relacionamento constitui ou não

um novo paradigma, apesar das evidências a serem apresentadas conduzirem neste

sentido. Também seria possível buscar e ordenar um conjunto de objeções ou pontos de

vista contrários às idéias apresentadas. O que se pretende é aproveitar os insights desta

discussão para mostrar que novos valores e conceitos estão sendo introduzidos no

marketing e devem ser aproveitados no desenvolvimento da disciplina. Muitos destes

ainda não se amoldam perfeitamente (e talvez isto ainda demore muito ou possa não

ocorrer) na nova possível teoria e nunca estiveram presentes no antigo tratamento dado

ao marketing. Conforme é lembrado por Gummesson: "o marketing de relacionamento

enfatiza áreas importantes que estão ausentes ou que têm recebido uma atenção escassa

na teoria geral de marketing e nos livros-texto da disciplina" 1. Estas serão apresentadas

no decorrer desta revisão.

Um resgate das origens do composto mercadológico e as razões pelas quais os 4 PiS se

tomaram tão aceitos pelos acadêmicos e praticantes do marketing, além de severas

críticas a este fato é apresentado por Grõnroos (1994). Conforme seus comentários, o

composto de marketing foi introduzido por Neil Borden em 1950, sintetizado por

McCarthy através dos 4 P'S em 1960 e amplamente popularizado nos anos setenta por

diversos autores. O autor ainda nos lembra que os 4 PiS do composto mercadológico se

tomaram um modelo de marketing universal, considerado até mesmo uma teoria e quase

um paradigma completamente dominante para a maioria dos acadêmicos de marketing.

I GUMMESSON, Evert. Making relationship marketing operational. International Journa/ of Service
Industry Management, v. 5, n. 5, 1994, p. 18.
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Grõnroos (1994) tenta mostrar que a teoria atual do marketing, baseada neste composto

é falha e questiona sua própria validade como teoria. Para isto, alega que esta não passa

de uma lista de categorias de variáveis de marketing, que não inclui todos os elementos

relevantes e tampouco se ajusta a todas as situações, além de se tomar obsoleta, pois

novos acréscimos têm sido constantemente efetuados desde a sua introdução. Por estes

fatos, entre outros, a suposta teoria do composto mercadológico não pode ser

onsiderada uma maneira muito válida para se definir ou descrever um fenômeno:

"Os 4 P's nunca foram aplicados a todos os mercados e a todos os tipos de
situações de marketing. [...] O marketing mix e seus 4 P's se tornaram um
problema. " 2

o autor critica que o aprendizado de marketing tenha como tarefa dominante a utilização

de uma caixa de ferramentas mercadológicas, formadas pelo composto, ao invés da

compreensão do significadoe das consequências do conceito de marketing e da natureza

processual do relacionamento:

"aprática de marketing se transformou na administração de uma caixa de
ferramentas (toolbox), ao invés de explorar verdadeiramente a natureza das
relações de mercado da empresa e satisfazendo de forma genuína as
necessidades e desejos reais dos consumidores." 3

Solidário às idéias de Grõnroos na busca de um novo paradigma para a área,

Gummesson (1994), apresenta a seguinte definição para o marketing de relacionamento:

''Marketing de relacionamento é o marketing visto como relações, redes e
interação. /I 4

Este autor afirma que, apesar do composto de marketing e suas evoluções, com o

~ acréscimo de diversos outros pIS, adicionarem algumas relações e interação, há

2 GRONROOS, Christian. From marketing mix to relationship marketing: towards a paradigm shift in
marketing. Management Decision, v. 32, n. 2, 1994, p. 14.

3 . p. 5.
4 GUMMESSON, Evert. Making relationship marketing operational. p. 5.
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indicações que os valores básicos da teoria manipulativa do composto de marketing não

teriam mudado:

"0 marketing de relacionamento (MR) é compreendido como segurar o
consumidor de maneira firme, assim como a relação do pescador com o
peixe, onde equipamentos e técnicas mais sofisticadas tornam menos
prováveis que este escape do anzol, transformando o marketing numa
questão de apanhar os consumidores e aprisioná-los ou mesmo puni-los
pelo seu abandono. Enquanto palavras espalhafatosas como retenção do
consumidor e perda zero de clientes (zero defections) forem tratadas como
mera manipulação, a aplicação do MR não fará nenhuma contribuição
significativa. Idealmente, o MR assume boa vontade de todos os parceiros.
Entretanto, o que se observa na prática é que poder e esperteza entram em
cena. As relações raramente são completamente simétricas; uma parte é
geralmente maisforte. Isto é aceitável num mercado imperfeito, mas, numa
perspectiva de bem estar, é inaceitável no longo prazo. " 5

Defende Gummesson que os 4 PIS e suas extensões serão sempre necessários, mas o

novo paradigma se desenvolve à medida que o papel dos 4 PIS se altera. Estes deixam de

constituir os parâmetros básicos do marketing e se tornam parâmetros contribuintes das

relações, redes e interação, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1:O Paradigma Atual do Marketing Mix e o Futuro Paradigma do Marketing
de Relacionamento

Paradigma Atual Paradigma Futuro

Fonte: Gummesson (1994), p. 9.

5 GUMMESSON, Evert. Making relationship marketing operationaL p. 9.
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Será que as colocações anteriores justificam um novo paradigma? De acordo com Kuhn

(1991), "uma nova teoria implica numa mudança das regras que governavam a prática

anterior da ciência normal e sua assimilação requer a reconstrução da teoria

precedente e a reavaliação dosfatos anteriores".

Conforme o autor, um paradigma possui duas características essenciais: 6

• sua realizações foram suficientemente sem precedentes para atrair um grupo

duradouro de partidários, afastando-os de outras formas de atividade científica

dissimilares;

• suas realizações eram suficientemente abertas para deixar toda a espécie de

problemas para serem resolvidos pelo grupo redefinido de praticantes da ciência.

Neste sentido, Gronroos (1994) nos lembra:

"0 marketing de relacionamento irá se desenvolver como uma nova
abordagem na administração de problemas mercadológicos, organizando a
empresa para o marketing e outras áreas também. Hoje é um exótico
fenômeno 110S limites do mapa do marketing. No futuro isto irá mudar. Na
verdade, esta mudança já começou. O composto de marketing como uma
visão geral evoluiu porque era uma forma de descrever e administrar
diversas situações de marketing. Antes deste composto, havia outras
abordagens. O tempo está tornando a abordagem atual menos prestativa
em determinadas situações. Novosparadigmas terão de vir. Depois de tudo,
nós vivemos nos anos 90 e não podemos continuar para sempre conviver
com um paradigma dos anos 50 e 60. Entretanto, tendo em mente os danos
de longo prazo do composto de marketing como verdade universal, nós
iremos precisar diversas abordagens ou paradigmas, inclusive a
possibilidade da coexistência de paradigmas. O marketing de
relacionamento será um deles. 11 7

Lembra Kuhn (1962, p. 38) que, "para ser aceita como paradigma, uma teoria deve

parecer melhor que suas concorrentes, mas não precisa (e de fato isso nunca acontece)

6 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas, 3. ed., São Paulo, Perspectiva, 1991, p. 30.
7 GRONROOS, Christian. From marketing mix to relationship marketing ... p. 14.
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explicar todos osfatos com os quaispode ser confrontada ". A este respeito, as palavras

de Gummesson (1994) são as seguintes:

"se olharmos [o marketing} através das lentes de relações, redes e
interações, o que nós veremos ? É algo muito mais inclusivo que outras
definições e se baseia de forma muito mais ampla numa variedade de
teorias." 8

Por fim, Gummesson (1994) também nos lembra:

"0 marketing de relacionamento enfatiza uma relação interativa de longo
prazo entre o fornecedor e o consumidor e uma lucratividade orientada
para o longoprazo. " 9

Conforme exposto, se o marketing de relacionamento constituir-se num novo paradigma,

o estabelecimento de uma relação entre dois parceiros será o seu ponto de partida.

Encontramos nas palavras de Kotler, citadas por Gronroos (1994), apoio às nossas

conclusões:

"0 que eu penso estarmos testemunhando hoje é um movimento de um foco
na troca - no sentido restrito de uma transação - em direção de umfoco na
construção de uma relação carregada de valor e redes de marketing [...]
Nós começamos a pensar principalmente como manter nosso clientes atuais.
[...] Nosso pensamento está se movendo de um foco de composto de
marketing para umfoco na relação" 10

De uma maneira mais ampla, as seções seguintes nos mostrarão que a mudança chave

que está ocorrendo é a passagem do marketing transacional, baseado no evento discreto,

sem passado e sem futuro, para o marketing relacional, onde relações de longo prazo

baseadas na confiança e compromisso devem ser estabelecidas. Ao invés do exercício do

poder, surge uma autêntica cooperação entre as partes envolvidas. Desde que praticado

da maneira prescrita, acreditamos que estes fatos mudam as regras estabelecidas na

8 GUMMESSON, Evert. Making relationship marketing operational. p. 8.
9 . . p. 6.
10 GRÕNROOS, Christian. From marketing mix to relationship marketing ... p. 9.
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sociedade e seu sistema de crenças sobre a relação entre empresas e seus consumidores.

Caso a teoria tradicional do marketing não tenha tratado destes temas, estaremos diante

de uma autêntica mudança de paradigma.

2.2.2. A TROCA COMO PONTO FOCAL DO MARKETlNG

A troca é considerada por diversos autores como o ponto focal do marketing. A

mudança em sua abordagem, de transação discreta para uma relação continuada,

representa o ponto central na passagem do chamado marketing tradicional ou

transacional para o marketing de relacionamento. Desta forma, para melhor entender

como relações são estabelecidas, toma-se necessário compreender inicialmente o

conceito de troca.

Neste sentido, iremos apresentar e analisar os trabalhos de Kotler (1972), Bagozzi

(1975) e Hunt (1983). Os dois primeiros autores, entre outros, procuram definir o

escopo e a abrangência do marketing tendo a troca como o ponto central de análise,

enquanto o último, na tentativa de formular uma teoria geral mercadológica, considera a

relação de troca como o tema básico da disciplina. Na busca de seus objetivos, estes

autores fornecem importantes contribuições para o fenômeno de troca.

O trabalho de Kotler (1972) é um dos pioneiros em considerar a transação como o foco

do marketing e procura formular um conceito genérico para a disciplina tendo por base

este elemento. Para isto, o autor apresenta uma evolução da consciência mercadológica

por meio de três estágios, permitindo que a essência do marketing seja aplicada em

outras áreas e não apenas ao mundo dos negócios, assim como no estudo das relações de

uma empresa com seus diversos públicos e não somente com seus consumidores. Estes

estágios evolutivos são os seguintes:

• consciência um: o marketing é considerado essencialmente uma disciplina de

negócios e seu conceito central são as transações de mercado ou troca econômica e,

portanto, se aplicam a compradores, vendedores e produtos comerciais e serviços.
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Envolvem a transferência de propriedade ou uso de um bem econômico ou serviço de

uma parte para outra em troca de um pagamento de alguma espécie.

• consciência dois: a idéia básica são as transações entre organizações e clientes e,

portanto, se aplicam a qualquer organização que possa reconhecer um grupo de

consumidores. Não considera o pagamento como uma condição necessária para

definir o domínio do fenômeno mercadológico. Ao invés do conceito de transações

de mercado, surge o conceito de transações entre cliente e organização. Portanto, o

marketing é relevante em todas as situações onde alguém possa identificar uma

organização, um grupo de clientes e produtos definidos de maneira ampla.

• consciência três: o marketing passa a ser visto em termos de função e não mais como

estrutura. Não há razão para a tecnologia mercadológica ficar restrita somente às

transações de uma organização com o seu grupo de clientes, mas com as tentativas

de se relacionar com todos os seus públicos. A idéia central é representada pelas

transações e, portanto, o marketing se aplica a qualquer unidade social procurando

trocar valores com outras unidades sociais.

Desta forma, a transação é considerada pelo autor como o conceito central do

marketing, representando a troca de valores entre dois parceiros. Estes valores não

precisam se limitar a mercadorias, serviços e dinheiro, incluindo outros recursos como

tempo, energia e sentimentos.Diz também que, as transações não ocorrem somente entre

compradores e vendedores ou organizações e clientes, mas também entre dois parceiros

quaisquer. Com base nestes termos, formula o conceito genérico de marketing como

sendo "0 estudo de como as transações são criadas, estimuladas, facilitadas e

valorizadas" 11 e expõe o papel da administração de marketing como "a criação

eficiente e oferta de valorespara estimular as transações desejadas" 12.

Diversos elementos, negligenciados pela maioria dos autores em marketing de

relacionamento, encontram suas raízes neste trabalho, porém dois deles merecem

11 KOTLER, Philip. A Generic concept ofmarketing. Journal ofMarketing, v. 36, n. 2, 1972, p. 52.
12
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destaque: considerar não. apenas as trocas econômicas como condição necessária para a
~---

ocorrência de uma transação, mas também a energia e os sentimentos envolvidos,

representando. a presença de laços afetivos e caracterizando. o. desenvolvimento de uma

relação. e; aplicar os conceitos do. relacionamento aos diversos tipos de parceiros da

empresa, tais corno fornecedores e distribuidores, entre outros, e não. apenas entre a

empresa e seus consumidores, uma vez que a troca ocorre entre a organização e

qualquer um de seus públicos.

Bagozzi (1975) assume os pressupostos de Kotler, considerando também a troca como o.

fenômeno. central para o. estudo. da questão. mercadológica, representando. uma

importante estrutura (e, até mesmo. um paradigma) na conceituação do. comportamento

de marketing. Entende que o. domínio da disciplina é bem amplo. e abrange todas as

atividades que envolvem a troca e os fenômenos de causa e efeito. associados com ela,

estando. interessada em responder às seguintes questões:

• porque as pessoas e organizações se engajam em relações de troca ?

• corno as trocas são. criadas, resolvidas ou evitadas ?

Entretanto, argumenta que, até então, a troca vem sendo. tratada no. marketing corno um

caso. especial da teoria de troca, focando apenas na transferência direta de entidades

tangíveis entre dois parceiros. Procura fornecer uma melhor compreensão. deste

fenômeno, inserindo. dimensões adicionais para o. seu estudo. Seu objetivo é mostrar que

as trocas nem sempre são. diretas (geralmente são. indiretas), envolvendo. aspectos

simbólicos e intangíveis e, podendo ter a participação. de mais que dois parceiros. Para

isto, apresenta três tipos de troca: a restrita, a generalizada e a complexa, cujos

significados são. os seguintes:

• troca restrita: são. relações recíprocas entre dois parceiros. É representada

esquematicamente corno A+-+B, onde "+-+"significa "dar para e receber de". A e B

são. atores sociais tais co.mo. consumidores, varejistas, vendedores, organizações o.u

coletividades, Este tipo. de troca tem co.mo.caracteristicas a tentativa de se manter a
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igualdade e trocar algo de valor por algo de valor (o autor chama isto de mentalidade

quid pro quo). Trocas repetitivas não irão ocorrer caso o consumidor leve vantagem

ou seja enganado, conduzindo a reações emocionais.

• troca generalizada: são relações unívocas e recíprocas entre pelo menos três atores

numa situação de troca. É representado como por A-..•B-4-C-+A,onde 11-4-11significa

lidar para". Observa-se que a reciprocidade unívoca ocorre somente se houver pelo

menos três atores e estes não se beneficiam diretamente, mas apenas indiretamente,

ou seja, ao se beneficiar alguém, o beneficiador recebe de alguém que ele não

beneficiou diretamente. Por exemplo, uma empresa (A) que patrocina um evento

musical da prefeitura (B), beneficiando os cidadãos (C). Os usuários verão anúncios

desta empresa expostos no evento e ela (A) se beneficia como resultado desta

exposição.

• troca complexa: refere-se a um sistema de relações mútuas entre pelo menos três

parceiros. Cada ator está envolvido em pelo menos uma troca direta enquanto o

sistema como um todo está organizado como uma rede de relações interconectadas,

tendo a seguinte forma: A+-+B+-+C.Um canal de distribuição representa um exemplo

de sistema onde ocorre este tipo de troca. Nas trocas complexas, a troca direta de

intangíveispode representar um pré-requisito para trocas indiretas tangíveis.

No mesmo texto, Bagozzi (1975) também procura discutir os meios e os propósitos da

troca, procurando compreender os mecanismos que as embasam. Os meios de troca

representam os veículos através dos quais as pessoas se comunicam e influenciam outros

para satisfazer as suas necessidades. Estes veículos são, além de produtos e serviços,

dinheiro, persuasão, punição, poder (autoridade), indução e ativação de compromissos

éticos e normativos. Veremos, em parte posterior deste trabalho, que relacionamentos

duradouros entre parceiros dependem da compreensão adequada e do uso apropriado

destes veículos, pois um canal de distribuição tradicional obtém uma coordenação

consciente de esforços através da expectativa de lucros mútuos, além de cada membro
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do canal poder influenciar o grau de cooperação e obediência de seus parceiros, através

da ativação dos compromissos assumidos.

Bagozzi (1975) ainda nos lembra que as trocas representam algo mais do que uma

simples transferência de produtos e serviços por dinheiro e apresentam um significado

social e psicológico das experiências, sentimentos e propósitos dos parceiros nela

envolvidos. Os seguintes propósitos são apresentados pelo autor:

• troca utilitária: é uma interação onde mercadorias são fornecidas em troca de

dinheiro ou outras mercadorias e a motivação por trás das ações está no uso

antecipado ou nas características tangíveis comumente associadas com os objetos da

troca. É também chamada de troca econômica, realizada pelo chamado homem

econômico, um ser racional, tentando maximizar sua satisfação, possuindo

informação completa das alternativas disponíveise livre de influências externas.

• troca simbólica: refere-se a uma transferência mútua de entidades psicológicas,

sociais ou outras intangíveis entre dois ou mais parceiros. As pessoas não compram

apenas objetos pelo que eles fazem, mas também pelo que representam.

• troca mista: é quando uma troca envolver tanto aspectos utilitários como simbólicos,

sendo muito dificil separar uns dos outros. Neste caso, o autor propõe o surgimento

da figura do homem mercadológico (marketing man), um ser algumas vezes racional,

outras vezes irracional; que é motivado por recompensas tanto tangíveis quanto

intangíveis, sendo conduzido por forças internas e externas; que se engaja tanto em

trocas utilitárias quanto nas simbólicas, envolvendo aspectos sociais e psicológicos;

que apesar da informação incompleta, procura agir da melhor maneira que pode,

fazendo cálculos rudimentares e inconscientes dos custos e beneficios associados

com as trocas econômicas e sociais; que apesar de tentar maximizar seus lucros, pode

obter ganhos menores que os ótimos em suas trocas e; que não está isolado nas

trocas, mas pode estar sujeito a restrições individuais e sociais, como as legais, éticas

e coercitivas.
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Por fim, conclui Bagozzi (1975) que o marketing deve ser visto como a compreensão

dos processos envolvidos na criação e resolução das relações de troca. Estes processos

são baseados no caráter fundamental das necessidades humanas e organizacionais e dele

não podem ser separados. Por tudo isto, é a disciplina do comportamento de troca,

lidando com os problemas a ele relacionados. Sendo a troca o conceito central no

marketing, pode muito bem servir como base para a [ainda] vaga teoria geral de

marketing.

É possível estabelecermos um paralelo entre as trocas utilitárias e simbólicas

apresentadas por Bagozzí (1975) com, respectivamente, os estágios de consciência um e

dois apresentados anteriormente por Kot1er (1972). Importante também o tratamento da

troca como um veículo, envolvendo elementos como persuasão e poder, compromissos

éticos e normativos, assim como sua visão como um processo e a busca de esforços para

se obter coordenação e cooperação no cumprimento de compromissos assumidos entre

os parceiros. São pontos relevantes no desenvolvimento de uma relação entre parceiros e

que serão tratados posteriormente neste trabalho por outros autores.

Hunt (1983), mais preocupado em delinear a estrutura desta teoria geral, explora a

natureza de uma teoria de marketing, utilizando-se de perspectivas da filosofia da ciência

e da natureza das teorias gerais. Considera a relação de troca ou transação como o tema

básico da disciplina, sobre o qual os seguintes pontos fundamentais a serem explicados

pela matéria podem ser derivados:

• o comportamento dos compradores relacionado à realização de trocas;

• o comportamento dos vendedores relacionado à realização de trocas;

• a estrutura institucional relacionada à realização ou facilitação de trocas;

• as consequências sobre a sociedade do comportamento dos compradores, dos

vendedores e da estrutura institucional relacionadas à realização e facilitação das

trocas.
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As teorias gerais em marketing devem procurar explorar todos os fenômenos num destes

conjuntos fundamentais inter-relacionados. A figura 2 ilustra a natureza da ciência

mercadológica nos moldes propostos por Hunt (1983).

Figura 2:A Natureza da Ciência Mercadológica

Foco Pontos ExpLicatórios
Fundamentais (PEFs)

Questões
para Pesquisa

PEFl. o comportamento dos com-
pradores relacionado à realização
de trocas

PEF2. o comportamento
vendedores relacionado
realização de trocas

1. Porque certos consumidores
c:> compram determinado objeto, em

determinado local, em determinado
momento e de determinada forma ?

dos 2. Porque certos vendedores
à produzem, precificam, promovem e

c:> distribuem certos objetos, em
determinados locais, em
determinados momentos e de
determinada forma ?

I Relações de Troca

PEF3. a estrutura institucional
relacionada à realização ou
facilitação de trocas

PEF4. as consequencias sobre a
sociedade do comportamento dos
compradores, dos vendedores e da
estrutura institucional relacionadas
à realização e facilitação das troca

Fonte: Hunt (1983), p. 13.

3. Porque certos tipos de
instituições se engajam em

c:> determinados tipos de funções e
atividades para realizar ou facilitar
trocas, em determinados
momentos, em determinados locais
e de determinada forma?

4. Porque certos tipos de
comportamentos de compradores,

c:> vendedores e instituições têm
certos tipos de consequências para
a sociedade, quando têm, onde têm
e como têm ?

A importância do trabalho de Hunt (1983) é apontada por Dwyer, Schurr e Oh (1987),

que o reconhecem como o sumário de quinze anos de debate sobre o domínio conceitual

do marketing, com o estabelecimento da relação de troca como seu foco primário.

Comentam que a série de perguntas-chaves apresentadas por aquele autor, devidamente

adaptadas, podem ser formuladas na tentativa de se compreender o estabelecimento do

relacionamento entre parceiros.
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Houston e Gassenheimer (1987) apresentam uma interessante sistematização sobre a

literatura de troca, onde a definem como o resultado de um comportamento em busca de

um objetivo, relacionado à satisfação de uma necessidade, ocorrendo sob determinadas

condições e consistindo da transferência de valor entre os parceiros envolvidos. Estes

autores reafirmam seu caráter de elemento central do marketing e, ainda, consideram-na

como o ponto teórico em torno do qual todas as demais teorias de marketing se

conectam. Outras contribuições sobre a troca são ainda apresentadas por Sheth, Gardner

e Garrett (1988), quando propõem uma taxonomia sobre as diversas escolas do

pensamento mercadológico e consideram a troca social como sendo uma de suas

representantes.

Acreditamos que a presente discussão, tendo como base os textos de Kotler (1972),

Bagozzi (1975) e Hunt (1983), reforçada pelos comentários anteriores, permite

compreender a relevância da troca, seu significadoe evolução enquanto evento discreto.

Mostra também a sua importância como ponto focal do marketing e as tentativas de se

elaborar teorias mercadológicas baseadas neste conceito. A preocupação central é

mostrar que seu tratamento como processo relacional é iminente, constituindo-se em

alvo de análise das próximas seções.

2.2.3. TROCA: PASSANDO DE EVENTO DISCRETO PARA RELACIONAL

A noção de que os mercados são compostos por sistemas de relações interativas ao invés

de transações individualizadase isoladas é apresentada por Arndt (1979), que aponta as

mudanças na estrutura de mercado e suas implicações para a teoria e prática do

marketing. Seu trabalho confronta a estrutura tradicional de análise das trocas no

marketing, onde esta é tratada como impessoal, descentralizada e caso-a-caso com uma

estrutura bem definida, contínua, estável e com uma coordenação centralizada da

burocracia e outras formas de organização hierárquica. Os ambientes onde estas trocas

ocorrem foram chamadas pelo autor de mercados domesticados.
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Conforme comentam Dwyer, Schurr e Oh (1987), o trabalho de Arndt (1979) mostra

uma tendência das trocas organizacionais serem circunscritas por associações de longo

prazo, relações contratuais e propriedade conjunta. Desta forma, afirmam, as transações

neste tipo de relação continuada são planejadas e administradas, ao invés de serem

conduzidas uma-a-uma. Goodman (1979) coloca como contribuição do autor, não

apenas o seu destaque para os arranjos de longo prazo, mas também a introdução de um

pensamento estratégico sobre a administração de coalizões e uma maior atenção sobre a

interação do marketing com as ciências políticas devido aos aspectos de relacionamento

envolvidos. Algumas das diferenças entre os mercados abertos e os domesticados são

apontadas por Arndt (1979) da seguinte forma:

"as transações num mercado domesticado são geralmente conduzidas por
processos administrativos com base em regras de troca negociadas. Nos
mercados competitivos abertos, a coordenação é implementada a posteriori,

através de processos de decisão centralizados, espontâneos e autônomos.
Os mercados domesticados, por outro lado, são coordenados a anteriori,
através de procedimentos de controle centralizados, sendo a informação
dirigida diretamente e deforma consciente." 13

Quanto às vantagens que levam as empresas a abrir mão de sua autonomia e liberdade

em troca da estabilidade dos mercados internos, Arndt (1979) apresenta como sendo a

redução da incerteza das operações, a redução dos custos transacionais e, a sinergia de

operações complementares combinadas.

Para se colocar em prática um mercado domesticado (ou seja, uma troca relacional),

propõe uma mudança fundamental no composto de marketing, onde a função de vendas

deve ser re-enfatizada e aprimorada, uma vez que esta é a principal responsável em

conduzir negociações com os grupos de interesse externos à organização. Deve, por

isso, ser vista como uma espécie de diplomacia corporativa. Chama ainda a atenção para...- -=-
que três níveis distintos de negociação sejam distinguidos: transacional, contratual

13 ARNDT, Johan. Toward a concept of domesticated markets. Joumal of Marketing, v. 43, fall 1979, p.
70.
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(acordo limitado no tempo) e estrutural. As negociações transacionais são de natureza

tática e não comprometem as partes além de uma transação ou pedido específico. Já as

negociações contratuais cobrem os termos ou estrutura das transações por um período

de tempo específico, como nos contratos de subcontratação ou franquia. Por fim, as

negociações estruturais são estratégicas, na medida em que demandam forma e

intensidade de longo prazo e comprometem profundamente as relações inter-

organizacionais. Expõe que, em todos os níveis, uma habilidade de negociação essencial

é poder avaliar os pontos fracos e fortes do parceiro oposto e compreender plenamente

seus critérios e interesses.

Por tudo isto, as condições para um mercado domesticado necessitam uma forte ênfase

no pensamento estratégico de marketing e o desenvolvimento, do que o autor chamou de

arte e ciência do gerenciamento de coalizões. A tarefa de marketing crucial está

relacionada ao projeto, implementação e manutenção de sistemas inter-organizacionais

cooperantes viáveis. No projeto, a busca de parceiros viáveis para coalizões de longo

prazo tem como critérios o grau de interdependência e complementaridade, o ajuste

estrutural entre os parceiros e a existência de efeitos sinergéticos, tais como economias

de escala econômica e política a serem preenchidas por uma cooperação próxima. Para a

implementação, devem ser cortejados os candidatos e negociados os termos da troca e o

grau de formalização dos arranjos inter-organizacionais. Já a manutenção dependerá de

rotinas de informação e controle eficiente que permitam fluxos de comunicação

bidirecionais, assim como mecanismos de resolução de conflitos.

o quadro 1 sumariza uma comparação entre o modelo de marketing tradicional e aquele

referente aos mercados domesticados.
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Quadro 1:Comparação entre os Modelos de Marketing Tradicional e Mercados
Domesticados

Comparação entre o Modelos:
Marketing Tradicional x Mercados Domesticados

Caracteristica Modelo de Marketing
Tradicional

Modelo de Mercados
Domesticados

Principal Área de Aplicação Mercados consumidores

Unidade de Análise Ator (comprador ou vendedor)

Perspectiva Temporal
Estrutura

Curto prazo

Vendedor c:> Comprador

Mecanismo Explicat6rio Estímulo-Resposta

Instrumentos de Marketing
Enfatizados

4P's

Outras Disciplinas
Acadêmicas mais Relevantes

Economia, Psicologia,
particu1annente: motivação,
percepção e aprendizagem

Qualquer mercado
caracterizado por relações de
longo prazo

Sistema (relação entre pessoas
de contato e entre estas pessoas
e elementos internos da
organização)

Longo prazo

Pessoa ~
de Contato

~
Elemento

Pessoa
de Contato

~
Elemento

Interno Interno

Influência recíproca limitada
(sujeita aos compromissos de
longo prazo)

Projeto de procedimentos
administrativos
Negociação, Política, Resolução
de conflitos

Ciências Políticas
Sociologia
Psicologia Social
Teoria das Organizações

Fonte: Arndt (1979), p. 72.

Conforme observamos no quadro, a perspectiva dos mercados domesticados evolui de

um ponto de vista de estímulo-resposta e de ocorrência restrita aos mercados

consumidores para todo o tipo de troca entre uma organização e seu ambiente.

Tampouco se restringe ao pessoal envolvido diretamente em vendas e compras, mas

acaba envolvendo todos os indivíduos que atuam na interface da organização, assim

como os membros internos de cada empresa. Foca também a relação de longo prazo, em

que cada transação se toma parte integrante, ao invés de olhar apenas para transações

ocorrendo de maneira individual.Além disso, enquanto o marketing tradicional, devido a

esta orientação individual, tinha como relevantes a microeconomia e a psicologia, os

mercados domesticados, que têm uma orientação para a troca e estrutura sistêmica,

necessitam mais das ciências políticas, da sociologia e da teoria das organizações, pois
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são as áreas do conhecimento que enfatizam o projeto de procedimentos administrativos,

negociação, política, resolução de conflitos e relações de poder.

o trabalho de Arndt (1979) mostra a relevância de se tratar as trocas como relações

continuadas ao invés de processos discretos. Porém, apesar de seu trabalho mostrar as

vantagens deste tipo de associação, não deixa claro quais as condições em que um tipo

ou outro de situação de troca acaba sendo estabelecida de maneira vantajosa.

Anderson e Narus (1984), estudando as relações entre fabricantes e distribuidores, assim

como Dwyer, Schurr e Oh (1987), analisando os diversos tipos de relações entre

compradores e vendedores, tomam por base a teoria das relações interpessoais de

Thibaut e Kelley (apresentada no final dos anos cinquenta e aprimorada na década de

setenta), que depois veio a ser conhecida como teoria da troca social, para explicar, com

base no conjunto de resultados esperados de uma associação entre dois atores sociais,

qual o melhor tipo de comportamento de troca a ser estabelecido. Estes resultados

representam os beneficios obtidos, assim como os custos decorrentes de cada

participante ao realizar um determinado comportamento (Anderson e Narus 1984). Ao

avaliar os resultados de um determinado arranjo, cada parceiro compara-os com o nível

de resultados disponíveisnas demais alternativas.

As diversas possibilidadesde troca constituem o domínio das relações entre comprador e

vendedor, conforme apresentado por Dwyer, Schurr e Oh (1987). Desta forma, uma

troca pode ocorrer ou não, pode ser do tipo discreta ou relacional e, ainda, pode ser que

apenas um dos parceiros tenha interesse em mantê-la. Estes arranjos têm por base o

conjunto de resultados esperados e estão esquematizados na figura 3, a qual representa o

mapa de possibilidades para a manutenção das relações entre dois parceiros.

Apesar de sua simplicidade, a grande dificuldade que é colocada pelos autores é a

avaliação antecipada dos custos e beneficios envolvidos. Por isso, propõem uma análise

de como as transações discretas podem progredir em direção a associações mais

duráveis, utilizando-se de objetivos comuns, planejamento e compromisso com a relação.
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Na seção seguinte, apresentamos um estudo sobre o significado de relações continuadas

para que, em parte posterior do trabalho, possamos examinar o processo de

desenvolvimento de uma relação entre parceiros.

Figura 3: O Domínio das Relações entre Comprador e Vendedor

Investimento Molivacional
do Vendedor na Relação

Alto

Relação antida
pelo V ndedor

Relação Mantida
pelo Comprador

Baixo Alto

.•/ Relacão Mantida
.,/ Bilateralmente

Investimento Motivacional
do Comprador na Relação

Baixo

Fonte: Dwyer, Schurr e Oh (1987), p. 15.

2.2.4. DIFERENÇAS ENTRE TRANSAÇÃO DISCRETA E TROCA

RELACIONAL

De acordo com Dwyer, Schurr e Oh (1987), a troca tem sido tratada nas estratégias de

marketing como um evento discreto, sem passado e sem futuro, quando na verdade,

representa um processo evolutivo, desenvolvido ao longo do tempo e que atravessa

diversas etapas. Conforme estes autores, as relações continuadas podem assumir diversas

formas, desde associações, relações contratuais e propriedade conjunta em arranjos

industriais aos programas de fidelidade, filiação a clubes e irmandades, patronagem de

serviços pessoais (barbeiro, médico, etc.) e fidelidade à marca em mercados

consumidores. Por isso, neste tipo de relação, as transações devem ser planejadas e

administradas ao invés de serem conduzidas numa base momentânea.
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Para explicar o gerenciamento da relação entre compradores e vendedores, estes autores

trouxeram para o marketing a distinção entre transação discreta e troca relacional,

utilizando-se os estudos feitos anteriormente por McNeil (1974, 1980) sobre a legislação

de contratos. A esse respeito, Morgan e Hunt (1994) nos lembram que é necessário

entender esta distinção para compreender o significado do marketing de relacionamento.

Nevin (1995), falando sobre canais de distribuição, ressalta que a compreensão da troca

relacional é central para a utilização bem sucedida do marketing de relacionamento, pois

a ênfase deve ser colocada na formação, manutenção e evolução da relação e não apenas

em aspectos estruturais do canal.

o marketing surge quando as pessoas decidem satisfazer suas necessidades e desejos

através da troca, sendo esta considerada por Hunt (1983) como o foco primário do

marketing, conforme lembrado por Dwyer, Schurr e Oh (1987). Estes autores apontam

também que a troca foi amplamente analisada por diversos estudiosos, os quais

relacionam os seguintes beneficios de seu exame:

• fornece um ponto focal entre dois ou mais parceiros;

• propicia um quadro de referência que permite identificar a rede social de indivíduos e

instituições que participam da sua formação e execução;

• proporciona a oportunidade de se examinar o domínio dos objetos ou entidades

psíquicas que são transferidos;

• permite um estudo cuidadoso das condições antecedentes e dos processos envolvidos

na troca entre comprador e vendedor.

De acordo com Dwyer, Schurr e Oh (1987), num evento discreto, separa-se a transação

em si de tudo mais que possa ocorrer entre os participantes, seja durante, antes ou depois

de sua ocorrência. É como se fosse urna troca instantânea entre parceiros anônimos que

nunca interagiram no passado e jamais voltarão a interagir no futuro. Obviamente, tal

fato extremo não ocorre na prática. Para os autores, o arquétipo deste tipo de transação

é representado pelo dinheiro de um lado e uma commodity facilmente mensurável do
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outro. Segundo eles, as transações discretas são caracterizadas por comunicações muito

limitadas e de pouco conteúdo. A identificação das partes deve ser ignorada, pois, do

contrário, as relações podem se desenvolver.

Como exemplo, estes autores citam o evento de uma compra única de gasolina sem

marca, num posto sem bandeira, numa cidade em que jamais se passará novamente e cuja

despesa é paga em dinheiro. Podemos imaginar outros exemplos, como a compra com

dinheiro de uma fruta (sem marca) num camelô, num local onde não passaremos uma

segunda vez ou a hospedagem num hotel escolhido aleatoriamente, numa cidade que não

pretendemos voltar.

Já a troca relacional possui história: tem passado, presente e futuro. Os participantes se

engajam numa troca social que envolve satisfações pessoais e não econômicas. A base de

futuras colaborações possui pressupostos explícitos e implícitos, confiança e

planejamento. Obrigações e desempenho são relativamente complexos e ocorrem num

período de tempo mais longo. Desta forma, as partes podem gastar um certo esforço,

definindo e avaliando cuidadosamente os Ítens a serem trocados e suas implicações.

Nevin (1995) realizou um estudo sobre o trabalho de McNeil, este último desenvolvido

em diversos livros e artigos entre 1974 e 1985. Seus comentários são os seguintes:

"0 modelo de contrato relacional proposto por McNeil parece ser uma rica
estrntura conceitual capaz de capturar as dimensões e a dinâmica que
embasam a natureza das relações de troca, bem como as estrnturas de
crença e atividades que tornam as relações de troca bem sucedidas (...) Este
trabalho merece grande atenção pelos acadêmicos de marketing porque
oferece um modelo que é suficientemente rico para capturar a natureza
igualmente rica das modernas relações de troca. " 14

o conjunto da obra de McNeil, comentada por Nevin (1995), permite uma ampla

compreensão da diferença entre transações discretas e trocas relacionais, pois propõe um

14 NEVIN, John R Relationship marketing: and distribution channels: exploring fundamental issues.
Journal of theAcademyofMarketingScience,v. 23, n. 4, 1995, p, 329.
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novo paradigma para se estudar a lei do comportamento contratual, colocando ênfase no

comportamento de troca e não apenas na legislação em si. Para McNeil, os contratos

estabelecem uma relação entre parceiros constituída pelas relações sociais de costumes,

status, hábitos, estruturas hierárquicas e relações de troca passadas. Este conjunto de

relações é que forma a base da troca e projeta as relações para o futuro. Portanto, a

relação de troca é composta tanto de termos a serem cumpridos pela legislação que regir

o contrato (termos prometidos), como por outros baseados na relação em si, não

cobertos por ele, tendo em vista uma relação futura (termos não prometidos). Conforme

Nevin (1995), esta proposta guarda semelhanças com as relações de marketing, onde

nem tudo é previsto e coberto pelos contratos.

Inicialmente, os doze conceitos comportamentais de McNeil, que formam a base das

relações de troca contratual, são citados, sem detalhamentos, por Nevin (1995):

solidariedade contratual, expectativa da relação, relações pessoais, cooperação,

planejamento, poder, divisão e participação nos beneficios e tarefas, transferibilidade,

período de troca, obrigações, número de parceiros, avaliações e especificidades. Cada

um deles apresenta-se na forma de um eixo bipolar, tendo um polo no lado transacional

e,um outro polo oposto, no lado relacional. De acordo com Nevin, é esta bipolaridade

que forma a base que permite expandir o conceito de troca além da transação discreta,

tanto na lei contratual como no marketing (encontramos apenas no trabalho de Dwyer,

Schurr e Oh (1987) uma comparação entre os pólos discreto e relacional para cada um

destes conceitos). Numa troca mais próxima do polo relacional, as obrigações são

obtidas e mantidas tanto pela relação como pelos costumes externos, hábitos e leis. O

resultado é que os acordos de troca relacional nem sempre apresentam soluções
•..

específicas ou ajustes em caso de falhas ou contingências imprevistas, mas as partes não

satisfeitas tendem a negociar, ao invés de entrar em litígio; conforme as expectativas de

beneficios futuros existam, tentativas internas de ajuste precedem a intervenção de

terceiros. Uma troca é relacional na medida em que as partes são incapazes de reduzir

termos importantes do arranjo em obrigações bem definidas. Conforme o contrato
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projete a relação no futuro, há circunstâncias imprevistas que irão afetar a relação de

troca. A cooperação entre as partes na obtenção de um certo desempenho e o

planejamento conjunto são necessários e esperados em arranjos relacionais de troca. Por

exemplo, ao se estabelecer uma relação entre franqueado e franqueador, não apenas a

história passada e o contrato escrito resumem a relação; as expetativas futuras de

desempenho mútuo constituem-se numa parte implícitado acordo.

Em trabalho posterior, coloca Nevin (1995), McNeil assume que as relações de troca,

sejam elas discretas ou relacionais são afetadas por normas ou padrões de

comportamento das partes envolvidas. As normas propostas por McNeil descrevem

comportamentos normativos, ou seja, princípios de ações idôneas empenhados entre os

membros de um grupo e que servem para guiar, controlar e regular um comportamento

aceitável e apropriado. Estas normas são próximas da legislação ou das práticas

geralmente aceitas pela sociedade e definem os parâmetros para as atividades de troca e

comportamento das relações contratuais. O termo normas sociais, tratado em seção

posterior deste trabalho, ao explorarmos o compromisso, refere-se a estes padrões de

comportamento. McNeil desenvolve três classes de normas contratuais: comum, discreta

e relacional. As normas que regem os contratos comuns integram todas as demais

relações contratuais, sejam elas discretas ou reiacionais e, são as seguintes: integridade

de papéis, mutualidade, implementação do planejamento, efetuação de consentimento,

flexibilidade, solidariedade contratual, criação e restrição de poder, normas de ligação,

harmonização com a matriz social e apropriação dos meios. Conforme a troca seja mais

discreta ou relacional, algumas destas normas são mais intensas, enquanto outras

apresentam algumas mudanças. Assim,uma troca relacional apresenta uma intensificação

e mutação de quatro das normas anteriormente citadas, além de incluir uma quinta

categoria, chamada de normas supracontratuais, que dizem respeito ao seguinte:

• integridade de papéis: embora cada um dos parceiros procure cumprir suas próprias

metas, as regras e os meios para obtê-Ias difere das trocas discretas. Surge um

conjunto de padrões mais complexo, baseado nas práticas ou regras comuns do setor
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industrial e sempre ligado ao futuro. O formalismo das regras legais torna-se menos

importante. Os papéis crescem tanto em duração como na amplitude das obrigações,

construindo urna interdependência necessária para um desempenho satisfatório.

• solidariedade contratual: visa um comprometimento entre as partes para trabalhar na

preservação da relação, tendo por base uma crença comum na interdependência

futura.

• harmonização da matriz social: diz respeito à base compartilhada para a resolução de

conflitos que ameacem a estabilidade da relação de troca. Caso os conflitos sejam

resolvidos através de procedimentos formais, ao invés de acordos conjuntos, significa

que o grau de solidariedade contratual caiu a um nivel onde os parceiros não

percebem mais o valor das trocas futuras de forma a contrabalancear o custo do

conflito atual.

• apropriação dos meios: há diversas formas ou níveis para se obter os mesmos fins,

mas limitações sociais determinam quais os meios apropriados para um arranjo

determinado, À medida que a relação evolui e se torna mais complexa, hábitos,

regras gerais e procedimentos operacionais padrões se desenvolvem e são

acrescentados aos comportamentos societais externos, formando uma intrincada rede

de relações que deve ser utilizadanas trocas relacionais.

• normas supracontratuais: não são particularmente de natureza contratual, mas à

medida que as relações evoluem., elas se tornam como uma pequena sociedade,

requerendo normas mais amplas, tais como justiça distributiva, liberdade, dignidade

humana, igualdade social e inequalidade,justiça nos procedimentos.

Dwyer, Schurr e Oh (1987) apresentam uma caracterização sumária do que chamam de

arquétipos de troca para as doze dimensões contratuais de McNeil nos pólos discretos e

relacionais. Uma reprodução destas dimensões é apresentada no quadro 2. O trabalho

destes autores mostra a multidimensionalidadeda troca e a necessidade de se fazer uma

distinção prática entre troca discreta e relacional para melhor direcionar as ações

mercadológicas. Os seguintes comentários sobre a obra de McNeil, colocados por Nevin
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(1995), exprimem e resumem os nossos sentimentos sobre este trabalho do direito

contratual :

"0 modelo de McNeil fornece o mais compreensivo tratamento conceitual
sobre as relações de troca [...] A troca relaciona/ guarda semelhanças com
diversos arranjos mercadológicos, onde nem tudo é previsto e abordado de
maneira contratual. [...] A compreensão de seu significado constitui-se na
própria essência do marketing de relacionamento. " 15

Mais adiante, veremos o direcionamento das ações mercadológicas, tomando-se como

base os pólos apresentados.

15 NEVIN. John R Relationship marketing: and distribution channels ... p. 331.
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Quadro 2: Comparação entre Transação Discreta e Troca Relacional

Elementos Contratuais Trocas RelacíonalsTransações Discretas

Característícas Situac10nais

Período de Troca (início, duração e

término da troca)
Início claro, duração curta e término
nítido com 'O desempenho

Início remonta a acordos prévios; a troca
tem duração mais longa, refletindo um
processo contínuo

Número de Parceiros (entidades
participando em algum aspecto do

processo de troca)

Dois parceiros Geralmente mais que dois parceiros
envolvidos no processo e condução da
troca

Obrigações (três aspectos: 'Origensde
conteúdo, 'Origensde obrigação e
especificidades)

Conteúdo tem 'Origemnas 'Ofertase as
solicitações são simples, 'Obrigaçõessão

padronizadas e advêm das crenças e
costumes (cumprimento externo)

Conteúdo e 'Origemde 'Obrigações são
promessas feitas na relação, aliadas aos
costumes e leis; 'Obrigaçõessão
customizadas, detalhadas e administradas
dentro da relação

Expectativa das Relações (especialmente Conflitos de interesse (metas) e pouca
interessadas com os conflitos de interesse, harmonia são esperados, nenhum
procura de harmonia e problemas problema futuro é antecipado, pois 'O
potenciais) pagamento em dinheiro em troca de um

desempenho instantâneo exclui
interdependência futura

Conflitos de interesse antecipados e

problemas futuros são contrabalanceados
pela confiança e esforços de harmonia.

Características do Processo

Relações pessoais primárias (interação
social e comunicação)

Relação pessoal mínima; comunicações
semelhantes a um ritual predominam

Ocorrência de importantes satisfações
pessoais e não econômicas; comunicações
formais e informais são utilizadas

Solidariedade Contratual (reguJagem do
comportamento de troca para assegurar
desempenho)

Governadas por normas sociais, regras,
etiquetas e procura de um ganho pessoal

Maior ênfase na amo-regulamentação e
na regulamentação legai; satisfações
psicológicas causam ajustes internos

Transferibilidade (habilidade de transferir
direitos, 'Obrigaçõese satisfações a 'Outras
partes)

Completa transfenbilidade; não interessa
quem cumpre as obrigações contratuais

Transferibilidade limitada; troca é

altamente dependente da identidade dos
parceiros

Cooperação (especialmente esforços
conjuntos de desempenho e
planejamento)

Nenhum esforço conjunto Esforços conjuntos são relacionados ao
desempenho e planejamento ao longo do
tempo; ajustes ao longo do tempo são
endêmicos

Planejamento (processo e mecanismos de Foco primário na substância da troca;
lidar com mudança e conflitos) nenhum futuro é antecipado

Foco significativo no processo de troca;
planejamento detalhado das trocas futuras
tanto em novos ambientes como para
satisfazer 'Objetivosem mudança; surgem
pressupostos tácitos e explícitos

Medição e especificidades (oãlculo e
ajuste da troca)

PDUcaatenção a medidas e
especificações; desempenho é óbvio,

Atenção significativa a mensuração,
especificação e quantífícação de todos os
aspectos do desempenho, incluindo
beneficios psíquicos e futuros

Poder (habilidade de alguém impor a
própria vontade sobre os outros)

Poder pode ser exercido desde 'Ofeitio das Interdependência crescente aumenta a
promessas até sua execução importância da aplicação sensata do

poder na troca

Divisão de beneficios e obrigações
(extensão do compartilhamento de
beneficios e 'Obrigações)

Divisão nítida de beneficios e 'Obrigações Provável incluir algum compartilaamento
em partes; alocação exclusiva aos de beneficios e 'Obrigaçõese ajustes destes
parceiros beneficios e 'Obrigaçõescompartilhados e

parcelados ao longo do tempo

Fonte: Dwyer, Schurr e Oh (1987), p. 13.
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2.2.5. TIPOS E UTILIZAÇÕES DO MARKETING DE RELACIONAMENTO

Compreendido o significado e as dimensões da troca relacional, devemos lembrar que

esta não acontece apenas entre um consumidor final e uma empresa produtora de bens

ou serviços, apesar deste tipo de díade representar o foco de nosso trabalho. Os

relacionamentos significam mais do que este tipo de colaboração, sendo que Cravens

(1995) nos lembra que também estão incluídos' no marketing de relacionamento os

fornecedores, membros do canal de distribuição, as diversas funções internas da empresa

e até mesmo os concorrentes.

A mais ampla estrutura classificatóriado marketing de relacionamento é apresentada por

Morgan e Hunt (1994). A taxonomia utilizada permite enxergar o significado e a

dimensão deste fenômeno de maneira ímpar. Colocando a empresa como foco e

considerando suas relações com fornecedores, compradores, parceiros internos e

relações laterais, estes autores apontam dez formas de marketing de relacionamento:

1. parcerias entre o fabricante e seus fornecedores de mercadorias, como por exemplo

sistemas de fornecimento just-in-time e gerenciamento da qualidade total;

2. relações de troca com os fornecedores de serviços, tais como agências de pesquisa e

propaganda.

3. alianças estratégicas envolvendo empresas e seus concorrentes, tais como alianças

tecnológicas, alianças de marketing cooperado e alianças estratégicas globais;

4. alianças entre as empresas e organizações sem fins lucrativos, tais como as parcerias

com finalidades públicas;

5. alianças com governos municipal, estadual e/ou federal para pesquisa e

desenvolvimento conjunto;

6. trocas de longo prazo entre empresas e seus consumidores finais, como no marketing

de serviços;

7. trocas relacionais entre parceiros de trabalho, tais como os canais de distribuição;

8. trocas envolvendo diversas áreas funcionais da empresa;
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9. trocas entre a empresa e seus empregados, como no marketing interno;

10. trocas relacionais dentro da empresa, envolvendo unidades de negócio como

subsidiárias, divisões ou unidades estratégicas de negócios.

A Figura 4 ilustra os tipos de trocas relacionais no marketing de relacionamento.

Figura 4: Trocas Relacionais no Marketing de Relacionamento

Parcerias com Fornecedores

Empresa
Focal

Parcerias com Compradores

Fonte: MorganeHunt (1994), p. 21.

2.2.6. CONCEITUAÇÕES DO MARKETING DE RELACIONAMENTO

Entendido o conceito de troca relaciona! e as diversas formas possíveis de

relacionamento, podemos apresentar e comentar as diversas definições encontradas para

o marketing de relacionamento.

Da área mercadológica, as principais contribuições são oriundas de estudiosos do

marketing de serviços e industrial. Na área de serviços, destacam-se os trabalhos de
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Berry (1983), Berry e Parasuraman (1990), Gronroos (1990) e Gummesson (1994),

enquanto no setor industrial tem destaque o trabalho de Jackson (1985). De abrangência

mais ampla, temos os estudos de Morgan e Hunt (1994).

A origem formal do termo e a definição pioneira foi apresentada por Berry em 1983. É a

seguinte:

"marketing de relacionamento é atrair, manter e - nos casos de empresas
multiserviços - incrementar as relações com os consumidores 11 16

Mais adiante, Berry e Parasuraman (1991) redefinem o conceito:

"marketing de relacionamento diz respeito a atração, desenvolvimento e
retenção dos relacionamentos com os clientes. 1/ 17

Explicam estes autores que o princípio básico é a criação de "verdadeiros clientes11 - isto

é, clientes que estão contentes por haver selecionado uma empresa que percebe que

estão recebendo valor, sentindo-se valorizados e, que provavelmente, comprarão outros

serviços da empresa, dificilmentetrocando-a por um concorrente.

Bejou (1997) cita o objetivo para o marketing de relacionamento, datado de 1990,

colocado por Grõnroos, representante da escola nórdica, que é o seguinte:

"estabelecer, manter e incrementar as relações com os consumidores e
outras partes visando o lucro, de forma que os objetivos das partes
envolvidas sejam obtidos. Isto é feito através de trocas mútuas e
cumprimento depromessas. " 18

Observa-se que a definição atribuída à Grõnroos acrescenta, de maneira implícita, a

interatividade da relação, através das trocas mútuas e, sua projeção para o futuro, com o

cumprimento de promessas, supostamente feitas em algum ponto anterior do tempo.

16 BERRY, L.L. In: BEJOU, David. Relationship marketing: evolution, present sate and future.
Psychology &Markettng, v. 14, n. 8, dec. 1997, p. 728.

17 BERRY, Leonard L. & PARASURAMAN, A. Serviços de marketing: competindo através da
qualidade, 3. ed. São Paulo, Maltese, 1995, p. 158.

18 BEJOU David. Relationship marketing: evolution, present sate and future. Psychology & Marketing,
v. 14,n. 8,dec. 1997,p. 728
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Sobre estes objetivos, Bitner (1995) comenta que a manutenção de promessas é a

essência de uma relação de serviços mutuamente benéfica. Será visto, mais adiante, que a

expectativa de cumprimento das promessas assumidas representa a própria confiança

entre os parceiros, elemento considerado fundamental numa relação.

Gummesson (1994), outro autor nórdico, coloca a interatividade na relação de maneira

explícita e, ainda, acrescenta que os lucros devem ser orientados para o longo prazo:

"0 marketing de relacionamento enfatiza uma relação interativa de longo
prazo entre o fornecedor e o consumidor e uma lucratividade orientada
para o longo prazo. 1/ 19

Na área de marketing industrial, Jackson (1985) explorou as relações de longo prazo

entre consumidores industriais e seus fornecedores. Para esta autora, construir e manter

laços duradouros com os clientes envolve a realização de um conjunto de coisas certas e

de maneira consistente ao longo do tempo, referindo-se ao marketing de relacionamento

da seguinte forma:

"é o marketing orientado para relações fortes e duradouras com contas
individuais". 20

Além da orientação de longo prazo, observa-se um interessante elemento de

customização, ausente nas demais definições, mas que representa elemento fundamental

na formulação das estratégias de relacionamento. A interatividade, explícita ou implícita,

preconizada em algumas definições anteriores, tem a customização como um de seus

resultados possíveis.

Finalmente, analisando-se as diversas formas com que o marketing de relacionamento

pode ser praticado, Morgan e Hunt (1994) mostram que nem todas elas possuem um

consumidor como parceiro de troca ou, ainda, que nem mesmo ocorre uma polarização

entre comprador e vendedor, mas que apenas existem parceiros trocando recursos, como

19 GUMMESSON, Evert. Making relationship marketing operationa1. p. 6.
20 JACKSON, Barbara B. In: MORGAN, Robert M & HUNT, Shelby D. The commitment-trost theory

ofrelationship marketing. Journal of'Marketing, v. 58, n. 3,jul. 1994, p. 21.
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no caso de alianças estratégicas entre concorrentes, nas parcerias entre empresa e

governo e no marketing interno da empresa. Por isto, defendem estes autores, que o

marketing de relacionamento deve ter uma definição ampla, enfatizando a troca como

relaciona! ao invés de discreta, bem como acomodando todas as formas de transação

relacional. Percebemos, então, a limitação de algumas definições anteriormente

apresentadas, que não podem ser utilizadas em todos os contextos. Para englobar todas

as formas de trocas relacionais, Morgan e Hunt (1994) apresentam a seguinte

conceituação:

''Marketing de relacionamento refere-se a todas as atividades de marketing

direcionadas para estabelecer, desenvolver e manter trocas reiacionais bem
sucedidas. 1/ 21

Esta representa uma definição abrangente, que somada à compreensão do conceito de

troca relacional, reflete a amplitude do tema marketing de relacionamento. Entretanto,

num contexto mais específico, como no caso da relação entre empresas e seus

consumidores finais, acreditamos que as definições elaboradas para a área de serviços

são suficientes, observando-se conceitos semelhantes ao de Berry e Parasuraman (1991)

- atração, desenvolvimento e retenção -, amplamente utilizados na literatura de negócios.

Com base nas diversas definições apresentadas, os seguintes elementos básicos do

marketing de relacionamento podem ser extraídos:

• troca relacional;

• relação interativa;

• cumprimento de promessas;

• orientação para o longo prazo;

• lucratividade de longo prazo;

• atração, desenvolvimento e retenção.

21 MORGAN, Robert M & HUNT, Shelby D. The commitment-trust theory of relationship marketing.
Journal of Marketing, v. 58,jul. 1994, p. 22.
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Podemos dizer que a atração, desenvolvimento e retenção de clientes têm como base

trocas relacionais e interativas, orientadas para o longo prazo, inclusive na lucratividade

e, suportadas através do cumprimento de promessas. O resultado apresentado é mais que

uma mera síntese de palavras, mas denotam a própria essência do marketing de

relacionamento, pois alguns traços da confiança e do compromisso, que representam

elementos centrais de uma relação, conforme veremos adiante, estão presentes,

respectivamente, através do cumprimento de promessas e da orientação para o longo

prazo.

Conceituado o marketing de relacionamento, nas seções seguintes veremos o processo

de desenvolvimento da relação, os diversos níveis e fatores influenciadores sobre o

relacionamento. Inicialmente, serão mostradas as implicações estratégicas à medida que

se caminha da prática do marketing transacional para o relacional.

2.2.7. O CONTÍNUO ESTRATÉGICO DE MARKETING

Estabelecer uma base de consumidores leais não pode ser realizado como um mero

acréscimo às atividades normais da empresa. Deve ser vista como uma estratégia de

negócios básica, que reconheça que a lealdade dos clientes é obtida através da entrega de

um valor superior de maneira consistente (Reichheld 1993). Portanto, verificamos que

uma abordagem estratégica de base distinta deve ser empregada quando o objetivo da

empresa for a busca de lealdade ou relacionamento com seus consumidores.

Grõnroos (1994) apresenta um esquema para mostrar que as estratégias de marketing

devem ser pensadas ao longo de um contínuo entre o marketing transacional e o

marketing de relacionamento, pois o desenvolvimento de relações duradouras com os

clientes é diferente das trocas que ocorrem nas transações isoladas através do uso dos 4

PIS do composto de marketing. Seu esquema, ilustrado no quadro 3, expõe o contínuo

estratégico, que caracteriza as diferenças entre os extremos, além de mostrar o

posicionamento mais adequado das diversas categorias de produtos. De acordo com a
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ilustração, os bens de consumo não duráveis são melhor enquadrados no polo

transaciona1, ao passo que os serviços se colocam nas estratégias relacionais; bens

duráveis se aproximam dos bens não duráveis ao passo que os bens industriais ficam

próximos dos serviços. Os parágrafos seguintes explicam o contraste entre os diversos

pontos apresentados neste quadro.

Quadro 3: O Contínuo Estratégico do Marketing e suas Implicações

o Contínuo Estratégico: Marketing deMarketing
<--------------------------------------------------->
Transacional Relacionamento

Perspectiva Temporal
Função de Marketing
Dominante

Elasticidade do Preço

Dimensão de Qualidade
Dominante

Mensuração da Satisfação do
Consumidor

Sistema de Informação ao
Consumidor
Interdependência entre
Marketing, Operações e Pessoal
Papel do Marketing Interno

Foco no curto prazo
Composto de marketing

Consumidores tendem a ser
mais sensíveis ao preço
Qualidade da saída (dimensão
técnica)

Abordagem indireta, através do
monitoramento da fatia de
mercado
Levantamentos ad hoc de
satisfação do consumidor
Interface sem importância
estratégica ou limitada
Sem importância ou papel
limitado para o sucesso

Foco no longo prazo
Marketing interativo (apoiado
pelas atividades do marketing
mix)
Consumidores tendem a ser
menos sensíveis ao preço
Qualidade das interações
(dimensão funcional) cresce em
importância e pode se tomar
dominante
Abordagem direta, através do
monitoramento da base de
clientes
Sistema de feedback em tempo
real
Interface de importância
estratégica substancial
Importância estratégica
substancial para o sucesso

o Contínuo de Produtos: Bensde Consumo -- Bens de Consumo -- Bens Industriais -- Serviços
Não Duráveis Duráveis

Fonte: Grõnroos (1994), p. 11.

A perspectiva temporal já foi comentada ao longo deste trabalho: enquanto o

marketing transaciona1 tem o foco no curto prazo, o relacionamento deve procurar

trabalhar com uma visão continuada e de longo prazo.

Quanto à função de marketing dominante, devido à ausência de contatos pessoais

entre a empresa e o consumidor e um foco no mercado de massa, empresas utilizando

uma estratégia baseada na transação obtêm melhores resultados com a abordagem do
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composto mercadológico. Numa estratégia relacional, este composto se torna muito

restritivo, uma vez que é o impacto dos contatos (quase sempre interativos) com

pessoas, tecnologia, sistemas e operações e outras funções de marketing que determinam

se o consumidor continuará realizando negócios com a empresa. Nestas estratégias

relacionais muitas pessoas têm um duplo papel, pois, além de exercerem alguma função

na empresa, seja em operações ou qualquer outra, devem exercer também a função de

marketing, sendo assim chamados depart-time marketers.

A diferença na elasticidade dos preços também deve ser entendida. No marketing

transacional, além do beneficio do produto, imagens da empresa e da marca podem

ajudar a manter os consumidores por um certo tempo, até que o preço se torne um

diferencial relevante. No marketing de relacionamento, elos sociais, tecnológicos,

conhecimento ou informação geram um valor adicional, tornando os clientes menos

sensíveis aos preços.

A dimensão da qualidade dominante é distinta em cada um dos extremos. Devemos

lembrar que a qualidade percebida pelo consumidor possui dois componentes: a

qualidade técnica e a qualidade funcional. Esta ultima refere-se às interações do cliente

com a empresa, tendo mais relevância do que a qualidade técnica, relacionada com o

resultado ou solução técnica apresentada. A diferença no relacionamento não está no quê

o cliente recebe, mas na percepção de como isto é feito; quando várias empresas

apresentam uma qualidade técnica semelhante, o gerenciamento do processo de interação

torna-se vital.

A maneira como é efetuada a mensuração da satisfação do consumidor é distinta em

cada extremo do espectro. No marketing transacional, aplicado em empresas de bens de

consumo, onde os consumidores finais geralmente não são conhecidos, utiliza-se a

participação de mercado. Esta só tem validade como indicador de satisfação caso a base

de clientes permaneça estável, pois do contrário uma fatia constante pode representar

uma perda de consumidores insatisfeitos de um lado, sendo reposta por novos
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consumidores de outro, mostrando uma falsa impressão de sucesso. Porém, para uma

empresa que pretenda praticar o marketing relacional, a participação de mercado não é

apropriada. Esta deve monitorar a satisfação conhecendo cada um de seus clientes e os

respectivos graus de satisfação. Desta forma, ao invés de números anônimos, a

administração pensa em termos de pessoas que tem reações e opiniões, coletados através

de constantes contatos de empregados da empresa com os consumidores, obtendo seu

contínuo feedback. Como nos lembram Peppers e Rogers (1994), "para trabalhar com

sucesso em um 'mundo individualizado', você terá que calcular o seu sucesso em

relação a um cliente de cada vez." 22

Tendo por base o item anterior, fica evidente porque no marketing de relacionamento a

empresa deve construir um sistema de informação que obtenha informes sobre os seus

consumidores de maneira on-line e em tempo real ao invés de pesquisas de mercado

realizadas no marketing transacional. .No próprio marketing transacional, o

desenvolvimento de um banco de dados é dificil ou muito caro. devido ao

desconhecimento de seus clientes e, caso conhecidos, o tamanho desta base de

consumidores tende a tomar-se de grandes proporções e de dificil administração.

A interdependência entre marketing, operações e pessoal é bem distinta. Enquanto

no marketing transacional os contatos estão relacionados ao produto e às atividades

tradicionais do composto mercadológico, onde especialistas de marketing e vendas são

totalmente responsáveis pela função de marketing, no relacionamento temos os part-time

marketers envolvidos em diversas funções da empresa, sendo necessário que cada um

deles possa colaborar e ajudar uns aos outros para dar suporte aos clientes, fazendo com

que estes tenham uma boa percepção da qualidade e ficando satisfeitos com isto.

Finalmente, nas estratégias relacionais, temos um papel fundamental para o marketing

interno, responsável por comprometer, preparar, informar e motivar os part-time

marketers para suas tarefas de marketing, devendo estar integrada às funções do

22 PEPPERS, Don & ROGERS, Martba. Marketing um a um: marketing individualizado na era do
cliente. Rio de Janeiro: Campus, 1994, p. 17.
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marketing externo, tanto o tradicional como o interativo. Quando o marketing interno é

negligenciado na abordagem relacional, o marketing externo apresenta falhas e pode até

mesmo fracassar.

Apesar da abrangência do continuo apresentado por Grõnroos (1994), dois aspectos

merecem ser acrescentados. O primeiro refere-se à questão da lucratividade, pois

enquanto no marketing transacional este é calculado de maneira agregada, nas estratégias

relacionais preconiza-se o valor do cliente no tempo, semelhante a um fluxo de caixa

descontado. Indo além, Storbacka, Strandvik e Gronroos (1994) apresentam um

tratamento da lucratividade a partir da configuração de episódios para cada cliente.

Entretanto, uma das mais importantes distinções a serem efetuadas sobre o contínuo

estratégico é mostrado pelo trabalho de Garbarino e Johnson (1999), que apresenta

mediadores distintos entre as atitudes e as intenções futuras em cada extremo. A idéia

central destes autores é que clientes relacionais apresentam a confiança e o compromisso

como mediadores da relação, ao passo que clientes orientados para transações simples

ou repetidas têm como mediador a satisfação geral. Esta distinção será analisada com

mais detalhes em seção posterior deste trabalho.

Apesar da ausência destes dois últimos elementos, a contribuição propiciada pelo

continuo é inédita, permitindo orientar de maneira adequada as estratégias a serem

utilizadas pelas empresas, conforme a abordagem de marketing adotada. A única

limitação observada é que o esquema apresentado não engloba todos os tipos de

parcerias preconizadas anteriormente por Morgan e Hunt (1994). Entretanto, as idéias

expostas podem ser facilmente adaptadas para as demais situações.

A seguir, veremos como as relações evoluem, chegando aos extremos relacionais.
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2.2.8. PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE RELACIONAMENTOS

Um relacionamento não ocorre repentinamente, mas evolui através de diversas etapas,

havendo, em cada uma delas, uma mudança significativa na maneira de um parceiro

considerar o outro (Dwyer, Schurr e Oh 1987). Cada etapa de uma relação apresenta

diferentes características, pontos fortes e fracos, que exigem a utilização de recursos

distintos por parte do profissional de marketing (Cross e Smith 1995).

As características e mudanças que ocorrem a cada etapa referem-se à manifestação de

um conjunto de fatores e à ocorrência de processos específicos. Assim como na língua

dos esquimós existem diversas palavras para neve, o que é essencial para sua

sobrevivência, uma empresa deve aprender a distinguir as diferentes etapas de um

relacionamento. Toma-se necessário compreender melhor os elementos presentes em

cada etapa e sua ligação com a evolução de uma relação. Esta investigação representa

um dos objetivos deste trabalho e será apresentada em capítulo específico.

Esta seção apresenta os diversos modelos de avaliação e evolução de um

relacionamento, desde estruturas analíticas complexas, onde variáveis e processos

distintos são analisados, seguidas por um esquema de níveis de relacionamento, baseado

nos vínculos existentes, até os esquemas descritivos, que utilizam o comportamento

observado dos consumidores. No primeiro caso, temos os modelos de Dwyer, Schurr e

Oh (1987), Wilson (1995) e Mohr e Spekman (1996), enquanto na segunda situação

expomos o esquema de Berry e Parasuraman (1991). Por último, apresentamos os

esquemas de Vavra (1993), Raphel e Raphel (1995), Cross e Smith (1995) e Gordon

(1999).

2.2.8.1. MODELO DE DWYER, SCHURR E OH

Com contribuições da teoria da troca e algumas de suas derivações, tais como teorias

sobre barganha e poder, bem como comportamento conjugal, Dwyer, Schurr e Oh

(1987) procuram desenvolver uma estrutura sobre o processo de desenvolvimento de
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relações. O modelo proposto, apresentado de maneira resumida na figura 5, é um tanto

genérico e tenta cobrir tanto as relações de consumo como aquelas entre empresas.

Os autores mostram que as relações entre parceiros evoluem através de cinco fases

distintas:

\
\
\

\

• conhecimento;

• exploração;

• expansão;

• compromisso;

• dissolução.

A fase de conhecimento representa a identificação de um parceiro viável, ou seja, um

deles reconhece o outro como sendo exequível para se realizar uma troca. Fatores como

a proximidade, no caso do comércio da vizinhança, ou marcas anunciadas

freqüentemente na mídia geralmente facilitam este conhecimento. Os autores comentam

que não ocorre ainda uma interação entre as partes, mas apenas um certo

posicionamento e postura, o que julgamos semelhante a formação de uma atitude. Não

há qualquer tipo de interação bilateral, o que representa o inicio da próxima etapa.

A segunda fase, a exploração refere-se ao período de buscas e testes. São consideradas

inicialmente as obrigações, os beneficios e a possibilidade de troca para, em seguida, se

realizar uma compra experimental. Esta etapa pode ser breve ou representar um longo

período de testes e avaliações. É uma fase ainda frágil, onde qualquer tipo de

investimento ou interdependência pode causar o término da relação. Possui cinco

subprocessos distintos - atração, comunicação e barganha, desenvolvimento e exercício

do poder, desenvolvimento de regras e desenvolvimento de expectativas - cujos

significados são os seguintes:

• a atração é o processo inicial da fase de exploração. Implica numa análise da relação

custolbeneficio, que deve superar um deternúnado nível mínimo. Os beneficios
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podem ser as gratificações tangíveis ou intangíveis da associação, enquanto os custos

representam encargos sociais ou econômicos (dinheiro, inconveniências). A atração

pode ainda estar baseada na percepção de crenças, valores e personalidades comuns,

assim como nos beneficios e obrigações percebidas de recursos como dinheiro,

informação, serviços, legitimidadee status.

• a barganha é o processo onde os parceiros rearranjam suas obrigações, beneficios e

responsabilidades, tornando a interação mais fácil. É distinta de uma negociação,

geralmente mais orientada para um evento. Uma relação dificilmente se estabelece

sem a comunicação bilateral dos desejos, pontos de litígio, investimentos e

prioridades.

• o poder é a habilidade de se obter efeitos ou metas desejadas, podendo ser aplicado

de uma maneira justa ou injusta. Temos um poder injusto quando as metas de uma

das partes for promovida sem o consentimento da outra, enquanto o poder justo

implica numa concordância voluntária e comportamentos visando promover metas

comuns. Passar da fase exploratória para a fase seguinte, a da expansão, depende da

utilização adequada do poder.

• as normas e o padrão de conduta, inexistentes antes da interação, caracterizam um

contrato relacional. Estabelecem-se padrões esperados de comportamento e regras

que irão embasar as futuras trocas.

• o desenvolvimento de expectativas para cooperação e planejamento ocorre na

medida em que houver confiança de que as obrigações assumidas num contrato

relaciona! serão cumpridas, evitando possíveis conflitos de interesse. Conforme

veremos adiante, a confiança é um dos principais pilares do relacionamento e será

estudada em seção posterior deste trabalho.

Perrien, Paradis e Banting (1995) resumem estes processos da seguinte forma: os

parceiros percebem as vantagens potenciais para se realizar a troca, avaliam em que

extensão podem se adaptar um ao outro, estabelecem os termos da troca, formalizam as

expectativas recíprocas e, desenvolvem as expectativas para cooperação e planejamento.
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Na expansão, a terceira fase do processo de desenvolvimento da relação, temos os

mesmos cinco processos da fase anterior, porém com um aumento contínuo dos

beneficios obtidos pelos parceiros e uma crescente interdependência. Com o aumento da

confiança e da satisfação conjunta, crescem os riscos assumidos e a amplitude e

profundidade da dependência mútua.

Na fase seguinte, temos o compromisso, referindo-se a uma promessa implícita ou

explícita de continuidade da relação entre os parceiros. Nesta fase, os parceiros obtêm

um determinado nível de satisfação que exclui qualquer outro parceiro relevante que

forneça os mesmos beneficios. Outras alternativas continuam conhecidas e são até

mesmo testadas, mas sem entusiasmo. A lealdade do consumidor é estabelecida.

Solidariedade e coesão refletem um compromisso, mas os três critérios mensuráveis

utilizados para avaliá-lo são as entradas (investimentos), durabilidade e consistência. As

entradas são os recursos econômicos, comunicação e recursos emocionais colocados; a

durabilidade refere-se a duração temporal da associação e relaciona-se a uma crença

comum da eficácia das trocas futuras (solidariedade orgânica) e depende da vontade e

dos ajustes porventura efetuados pelos parceiros com a ocorrência de mudanças

ambientais; a consistência refere-se a flutuação das entradas, dificultando a predição do

comportamento. O compromisso distingue-se das demais fases pela colocação de

recursos pelos parceiros para manter a relação. O compromisso, ao lado da confiança, é

um dos conceitos centrais do relacionamento, sendo merecedor de uma seção própria

para o seu estudo.

Finalmente, a dissolução implica na retirada ou no desarranjo das relações estabelecidas,

geralmente de maneira unilateral. Esta tem início num estágio intra-psíquico no qual um

dos parceiros avalia suas insatisfações em relação ao outro, concluindo que os custos de

continuar ou modificar supera os beneficios.

Conforme os autores, o estudo das diversas etapas apresentadas, feito principalmente

através de metáforas conjugais, revela a importância do papel do poder e da barganha, da
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relação entre confiança e expectativas dos parceiros, assim como do pouco

conhecimento sobre o processo de dissolução. Além disso, veremos adiante que os

conceitos de confiança e compromisso tomaram-se constructos centrais do marketing de

relacionamento e, por isso, merecedores de seções próprias em nossa pesquisa. Perrien,

Paradis e Banting (1995) comentam que o modelo apresentado expõe o marketing de

relacionamento como um processo interativo entre o comprador e vendedor e permite

mapear esta questão estratégica tão complexa. De nosso lado, consideramos o trabalho

de Dwyer, Schurr e Oh (1987) um dos mais relevantes por permitir entender melhor

vários aspectos sobre a formação e evolução das relações e mostrar diversos caminhos

para o estudo do relacionamento.

Figura 5: O Processo de Desenvolvimento de Relacionamento

Fase do
Relacionamento

CIU"llderístkas da Fase

1. Conhecimento

2. Exploração

3. Expansão

4. Compromisso

Processos Habilitadores para
Aprofundamento da Dependência

Atração - Comunicação e Barganha - Poder
e Justiça -Desenvolvimento de Normas-

Desenvolvimento de Expectativas

4. Mecanismos cootratuais e/ou
sistemas de valores compar-
tilhados asseguram uma inter-
dependência sustentada. Entradas
mútuas são significantes e
consistentes. Parceiros resolvem
os conflitos e se adaptam.

Valores compartilhados e estruturas de
govemança sustentam o investimento

conjunto na relação

1. Considerações unilaterais entre
os potenciais parceiros de troca

2. Ocorrência de interação diádica,
Um aumento gradual na
interdependência refletem testes e
experimentações bilaterais.
Ténnino da associação ainda
frágil é simples.

3. Um exercício de fonte de poder
bem sucedido marca o início da
expansão. Satisfação mútua com
o desempenho customizado dos
papéis serve de sustentação para
uma interdependência crescente.
Gratificações adicionais são
buscadas no parceiro de troca
atual ao invés de parceiros
alternativos.

oDependência do ? ~ Dependência do

Comprador no
Vendedor

o
Vendedor no

Comprador

Fonte: Dwyer, Schurr e Oh (1987), p. 21.
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2.2.8.2. MODELO DE WILSON

Wilson (1995) propõe um modelo integrado, onde combina o conhecimento empírico

sobre variáveis de relacionamento com os modelos conceituais de processo relacional.

Seu objetivo é entender melhor quais variáveis devem estar ativas ao longo das diversas

etapas do processo de desenvolvimento da relação.

Para o autor, os constructos apresentam tanto uma fase ativa, quando estão no centro do

processo de desenvolvimento da relação, como uma fase latente, quando ainda são

importantes, mas não estão sob consideração ativa na interação. Mudanças de forças

ambientais ou participantes da relação podem ativar um constructo. Um constructo ativo

recebe uma grande quantidade de tempo e energia do representante da díade, enquanto

um latente, apesar de presente e importante, é aquele que não está sendo considerado ou

recebendo atenção num determinado momento da interação entre os parceiros, atuando

como pano de fundo naquela ocasião, uma vez que suas principais questões já foram

resolvidas de maneira satisfatória. O constructo latente toma-se parte do ambiente

operacional.

As variáveis foram selecionadas pelo autor através de levantamento da literatura sobre

alianças estratégicas e relacionamento nos canais de distribuição, tendo sido escolhidas

aquelas que apresentavam suporte teórico e empírico. Defende que sua listagem não

pode ser considerada exaustiva, uma vez que outras poderão vir a ser incluídas por

demais autores para refletir fatores situacionais. As variáveis apresentadas são as

seguintes: compromisso, confiança, cooperação, objetivos comuns, interdependência e

poder, satisfação com o desempenho, vínculos estruturais, nível comparativo das

alternativas, adaptação, investimentos não recuperáveis, tecnologia compartilhada e

vínculos sociais. Quanto aos modelos, foram utilizados o de Borys e Jamison,

desenvolvido para o estudo dos problemas organizacionais relacionados a fusões,

aquisições e joint ventures, especificamente sobre organizações híbridas - arranjos

organizacionais que utilizam recursos e/ou estruturas de govemança de mais de uma
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organização - e o de Dwyer e seus colegas, apresentado na seção anterior e específico

sobre o desenvolvimento de relações.

A figura 6 apresenta o esquema integrativo entre as variáveis de relacionamento e o

processo de desenvolvimento da relação. O modelo desenvolvido possui cinco etapas,

cujas descrições e lógicas de se colocar o constructo como ativo naquele estágio são

apresentados a seguir. As etapas são as seguintes:

• busca e seleção

• definição de propósitos

• definição de limites

• criação de valor

• estabilidade híbrida

A etapa de busca e seleção procura encontrar um parceiro apropriado e representa um

passo critico no processo de desenvolvimento da relação. Os constructos ativos são

representados pela satisfação com o desempenho, nível comparativo das alternativas e

confiança. Como não se conhece o desempenho a priori do parceiro, procura-se checar

sua reputação, verificando sua habilidade em desempenhar os papéis conforme o

esperado. Nesta etapa também tem início o processo de formação de vínculos sociais,

quando temos as primeiras interações entre compradores e vendedores, o que pode

principiar o desenvolvimento da confiança mútua.

Em seguida, temos a definição de propósitos da relação, onde os parceiros devem

estabelecer seus objetivos comuns, evitando conflitos com suas metas individuais. Como

a maioria das organizações não compartilha um ambiente ou domínio comuns, é dificil

determinar a finalidade da parceria e um processo através do qual esta pode ser obtida.

Portanto, estabelecer um conjunto de objetivos e metas comuns, aprofundar os vínculos

sociais e desenvolver a confiança são os resultados ideais desta etapa. Para isto, devem

ser focadas a satisfação com o desempenho, o nível comparativo das alternativas e a

confiança. O processo de interação ajuda a estabelecer vínculos sociais, enquanto as
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ações definem o nível de confiança. O nível comparativo das alternativas pode ser

estabelecido a partir das contribuições obtidas em relação às demais opções disponíveis,

tomando as medidas de satisfação com o desempenho.

A terceira etapa representa a definição de limites, ou seja, estabelece o grau em que

cada parceiro deve ou pode penetrar na outra organização e realizar uma ação conjunta.

Os indivíduos do time híbrido da relação adquirem ativos da outra organização a que

estão vinculados, à medida que seus parceiros necessitam comprometer recursos e

pessoal. Se houver fortes metas comuns, confiança e vínculo social, as equipes de

interface irão desejar que suas empresas comprometam seus recursos para completar a

tarefa, além de realizarem um processo de adaptação para acomodar o parceiro.

Entretanto, se os parceiros não possuírem metas comuns, haverá pouco incentivo em

comprometer recursos e construir uma estrutura de governança que torne a relação

viável. O nível de satisfação com o desempenho na relação é determinado pelos recursos

comprometidos e pelo grau de compromisso das pessoas envolvidas.

Na fase seguinte, temos a criação de valor, que é o processo onde as habilidades

competitivas do híbrido e dos parceiros são incrementadas pelo próprio fato de se estar

na relação. Este valor pode advir na forma de tecnologia, acesso a mercados,

informação, custos operacionais menores e, para o comprador, preços mais baixos. O

valor pode ser criado de várias formas, como por exemplo através da adaptação de

produtos e processos ou especialização de investimentos. Se uma tecnologia inovadora

for utilizada, os parceiros aumentarão seus vínculos estruturais. .À medida que a

customização e adaptação aumentarem, o nível comparativo das alternativas cresce,

tornando mais dificil trocar de fornecedor. O compartilhamento de valor é também

função da relação de poder e dependência modulada pelo grau de vínculo estrutural

presente na relação. Numa relação onde poder e dependência estiverem balanceados, o

compromisso e a cooperação provavelmente aumentam, conforme os parceiros criem

mais valor. Os investimentos não recuperáveis de ambos os parceiros aumentam a
. l

criação de valor e ajudam a construir fortes vínculos estruturais. Finalmente, a criação de
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valor pode também reforçar os vínculos sociais, devido ao trabalho conjunto entre as

equipes em seu desenvolvimento de valor.

A quinta e última etapa representa a estabilidade híbrida, sendo esta uma função do

sucesso dos parceiros em criar resultados positivos para as variáveis-chave nas etapas

anteriores. O compromisso entre os parceiros é obtido se a combinação daquelas

variáveis permitir obter o desempenho presumido. Espera-se que variáveis como

confiança e satisfação do desempenho se tomem latentes nesta fase de manutenção, não

porque tenham deixado de ser importantes, mas porque se tornaram questões que não

necessitam envolvimento daqueles que gerenciam a relação. Quando o relacionamento

estiver operando de maneira harmônica, trabalhar no espaço híbrido pode ser o mesmo

que trabalhar na própria empresa, pois vínculos sociais, confiança, normas de cooperação

e compromisso criaram uma atmosfera estável.

Figura 6: Integração entre as Variáveis do Relacionamento e o Processo de
Desenvolvimento da Relação

Etapas do Processo

Variáveis Seleção do
Parceiro

Definição do Estabelecimento Criação de Valor Manutenção do
Propósito dos Limites do do Relacionamento

Relacionamento Relaci.ooamento

Reputação

Satisfação com o Desempenho

ConfI8llÇ8

Vfncu10s Sociais

Nível Comparativo das Alternativas
Metas Comuns

Poder e Dependência
Tecnologia Compartilhada
Investimentos não Recuperáveis
AdapbIções

Vínculos Estruturais
Cooperação

Compromisso

...................................................................................................................

Fonte: Wilson (1995), p. 340.

O deslocamento ao longo dos estágios de desenvolvimento da relação, assim como as

variáveis que estarão ativas são afetadas por diversos elementos situacionais, tais como

pressões de tempo para se desenvolver uma relação, culturas organizacionais específicas,
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a experiência dos parceiros em desenvolver uma relação e o próprio contexto do

relacionamento - comprador/vendedor, canal ou aliança estratégica - influenciam

variáveis dependentes, como o compromisso e a cooperação.

Percebe-se que o trabalho de Wilson (1995) integra de maneira bastante interessante o

conhecimento existente sobre as variáveis que provocam uma relação e os modelos

conceituais sobre processos de relacionamento. Representa, portanto, uma evolução em

relação ao modelo de Dwyer, Schurr e Oh (1987) apresentado anteriormente. Além

disso, aponta um caminho adicional em nosso estudo sobre os fatores influenciadores e a

evolução do relacionamento.

2.2.8.3. MODELO DE MOHR-SPEKMAN

Mohr e Spekman (1996) realizam um interessante estudo sobre o sucesso de parcerias

fabricante-varejista em canais de distribuição.

Os autores defendem que as parcerias tendem a exibir características que as distinguem

de outros tipos de relações convencionais e são definidas pelo grau de proximidade no

relacionamento entre os parceiros. Conforme expõem, esta proximidade pode ser

estimada através do nível de cooperação manífestado pelas partes em situações não

previstas, pela flexibilidade quando houver mudanças de necessidades ou pedidos ou,

ainda, por uma forma de trabalho do tipo vencer-vencer (win-win). Desta forma, afirmam

que nem todas as relações são parcerias, mas somente aquelas marcadas por uma alto

grau de cooperação e motivadas por beneficiosmútuos.

O problema apontado por Mohr e Spekman (1996) é como gerenciar as relações para

assegurar o sucesso para si e seus parceiros. O objetivo do trabalho é oferecer

contribuições sobre as ações que as partes envolvidas podem tomar - e atitudes que

podem manter - para gerenciar as suas relações de maneira bem mais sucedida. O

sucesso é avaliado através da satisfação com o volume de vendas, com o lucro e com as
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atividades de suporte (ajuda na estocagem, propaganda cooperativa, suporte

promocional e negociações com os representantes do fabricante).

Os autores consideram as características específicas, tais como compromisso, confiança,

compartilhamento de informações de maneira aberta e resolução de conflitos de maneira

vencer-vencer inerentes a todas as parcerias. Além disso, apresentam três amplas

categorias, nas quais agrupam diversas características de uma parceria: atributos da

parceria (coordenação, compromisso, confiança e interdependência), comportamentos de

comunicação (participação, qualidade da comunicação e compartilhamento da

informação) e técnicas de resolução de conflitos (solução conjunta de problemas,

métodos severos, fuga, arbitragem e persuasão).

Os atributos da parceria contém os seguintes elementos:

• coordenação: representa as definições de limites entre os parceiros, geralmente um

tanto vagos e dificeis de distinguir, refletindo o conjunto de tarefas que cada parte

espera que o outro execute. Estas ações de coordenação buscam o estabelecimento

de objetivos mútuos e consistentes entre os parceiros.

• compromisso: refere-se ao desejo dos parceiros de exercer um esforço a favor da

relação. Representa uma orientação futura, através da qual os parceiros buscam

construir uma relação em que superam problemas não previstos inicialmente.

• confiança: representa a crença que a palavra do outro é confiável e que vai cumprir

suas obrigações, agindo de uma maneira previsívele justa.

• interdependência: é uma variável inerente em canais de distribuição, sendo necessária

uma empresa poder contar com outra no desempenho das respectivas tarefas que lhe

foi incumbida.

A segunda categoria, os comportamentos de comunicação, representa a informação

trocada entre os parceiros, a qual é fundamental para a vitalidade da relação. Apresenta

as seguintes características:
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• participação: representa a participação conjunta no planejamento e na colocação de

metas, responsáveis pelo estabelecimento de expectativas mútuas e especificação dos

esforços cooperativos.

• qualidade da cornunicação: engloba a pontualidade, precisão, adequação e

abrangência da informação trocada e, por isso, são necessários fluxos abertos e

honestos de comunicação entre as partes.

• compartilhamento de informações: extensão, através da qual a informação crítica,

geralmente proprietária, é comunicada entre os parceiros de troca.

As técnicas de resolução de conflitos representam a terceira categoria. Uma vez que os

conflitos são inevitáveis em qualquer relação interdependente, ao invés de se questionar

sua ocorrência, deve se procurar saber como estes podem ser resolvidos, se através de

maneiras funcionais ou disfuncionais. Sua resolução efetiva pode servir como mecanismo

regulatório em diversos aspectos da relação. As técnicas apresentadas são as seguintes:

• solução conjunta dos problemas: cria-se uma atmosfera de vencer-vencer, onde as

queixas são discutidas e as questões fundamentais trazidas à tona. As partes

trabalham para o bem da relação, focando o ganho mútuo ao invés do ganho pessoal.

• métodos severos: representa o uso de palavras ásperas ou dominação para resolver

os conflitos. Fazem pouco para examinar as causas básicas do conflito e acabam

acentuando as diferenças existentes entre os parceiros.

• fuga: significa evitar, ao invés de discutir os problemas, podendo deteriorar o sucesso

da relação, pois os parceiros acham que a situação tende a desaparecer ou não

aumentar. Tampouco serve para se examinar as causas básicas do conflito.

• arbitragem: uso de terceiros para a resolução do conflito. Apesar de efetiva, seu uso

pode não provocar mudanças de crenças e atitudes dos parceiros.

• persuasão: persuadir o outro a adotar seu ponto de vista. Se o argumento persuasivo

focar ganhos mutuamente benéficos, pode reforçar a relação.
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A relação entre estas características da parceria e o sucesso da relação são apresentados

no quadro 4.

Quadro 4: Características de Parcerias de Sucesso

Características Relação com os Indicadores de Sucesso

Satisfação com o
Suporte do Fabricante

Satisfação com o
Lucro

Satisfação com o
Volume da Relação

Atributos de Parceria

Coordenação
Compromisso
Confiança
Interdependência

+
+

+
+

+

Comportamento de
Comunicação

Participação
Qualidade da
comunicação
Compartilhamento da
InfOIDUiçãO

+
+

+

Técnicas de Resolu-
ção de Conflitos

Solução conjunta
Severidade
Fuga
Arbitragem
Persuasão

+

+

+ indica relação positiva significativa entre a caracter.ística e o indicador de sucesso
- indica relação negativa significativa entre a característica e o indicador de sucesso
branco indica relação não significativa

Fonte: Mohr e Spekman (1996), p. 37.

Comparando-se o modelo de Mohr e Spekman (1996) com os demais apresentados,

percebemos que estes autores tratam variáveis, processos e etapas como um elemento

único, chamado de características. A coordenação remete às etapas de definição de

propósitos e definição de limites do modelo de Wilson (1995), além de sobrepor-se ao

estabelecimento de metas comuns, considerada uma de suas variáveis. As características

do comportamento de comunicação e resolução de conflitos podem ser associados,

respectivamente, aos processos de barganha e de poder no modelo de Dwyer, Schurr e

Oh (1987). Além disso, as variáveis confiança e compromisso são consideradas
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antecedentes da relação, no mesmo nível das demais, distinto do modelo de Morgan e

Hunt (a ser apresentado), onde melhor resultado é obtido tratando-se estas variáveis

como mediadoras do relacionamento. Os méritos do modelo estão na simplicidade dos

indicadores de sucesso da parceria, através dos diversos índices de satisfação e, na

simplicidade para sua compreensão e aplicação.

2.2.8.4. ESQUEMA DE BERRY E PARASURAMAN

O esquema de Berry e Parasuraman (1991) não apresenta a mesma riqueza conceitual

dos modelos anteriores, mas introduz a idéia dos níveis de relacionamento e dos diversos

vínculos que os suportam. Conforme estes autores, o marketing de relacionamento pode

ser praticado em três níveis distintos, dependendo dos tipos de elos utilizados para

cultivar a lealdade do consumidor (Berry 1995; Berry e Parasuraman 1991). Os vínculos

que suportam os níveis da relação são apresentados na figura 7.

Dupont (1998), que utiliza este esquema como base para suas idéias, conforme veremos

adiante, defende que os diferentes níveis de relação no marketing correspondem aos

vários níveis de uma relação num contexto social.

Figura 7: Vínculos Associados aos Níveis de Relacionamento

Elos Estruturais

Elos Sociais

Elos
Financeiros

Fonte: Adaptado de Berry e Parasuraman (1991), p. 175.

o nível um baseia-se em elos ou incentivos financeiros (preço) para estimular os clientes

a fazer mais negócios com a empresa e assegurar a lealdade do consumidor. Muitas
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vezes é chamado de marketing de frequência ou de retenção. Berry (1995) cita como

exemplos taxas de juros mais elevadas para depósitos bancários mais prolongados,

sistema de pontos para passageiros frequentes de companhias aéreas e locação de vídeo

gratuita a cada dez outras locações pagas. Os consumidores interessados neste tipo de

incentivos são mais vulneráveis às promoções do concorrente e podem prejudicar a

rentabilidade da empresa. O conceito dos programas de viajante frequente, que no fundo

representam um beneficio de preço para os melhores clientes, é muito fácil de imitar. A

oferta de viagens gratuitas pode ser importante para o cliente, mas representa o elemento

preço do composto mercadológico, sendo facilmente imitável e, por si só, não oferece

uma vantagem competitiva sustentável.

O segundo nível baseia-se em elos sociais, embora fortes incentivos financeiros também

possam integrá-lo. Baseia-se no pressuposto de que os encontros de marketing são

também encontros sociais. Elos sociais envolvem personalização e customização da

relação, como por exemplo comunicação regular com os consumidores através de

diversos meios, chamar o consumidor pelo nome durante as transações, providenciar os

serviços através do mesmo representante e aumentar o serviço-núcleo com atividades

educacionais ou de entretenimento tais como seminários ou reuniões. Os elos sociais não

podem superar um produto-núcleo não competitivo, mas podem conduzir à lealdade

quando as diferenças competitivas não são fortes. A relação social também possibilita

uma maior tolerância de uma eventual falha ou uma oportunidade de responder a apelos

competitivos. Como dizem Berry e Parasuraman (1991): "0 marketing de nível dois é

tanto umproduto da alma quanto da ciência; reúne o marketing de pessoa a pessoa e o

marketing de empresa a pessoa" 23. Os elos que muitos pessoas têm com seus

cabeleireiros e dentistas, por exemplo, representam elos sociais. Outros elos sociais

incluem clubes de usuários, como por exemplo o Grupo dos Proprietários de Harley-

Davidson, que promove um conjunto de eventos para os usuários desta marca de

23 BERRY, Leonard L. & PARASURAMAN, A. Serviços de marketing ... p. 164.
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motocicleta, proporcionando, além dos passeios, juntar pessoas que pensam de forma

semelhante.

o nível três de relação, elos estruturais, baseia-se na apresentação de soluções

abrangentes para importantes problemas do consumidor. Os serviços são integrados ao

sistema em vez de dependerem de comportamentos de formação de relacionamentos de

cada um dos empregados. Os elos estruturais são criados através de serviços valiosos

para os clientes, sendo caros e/ou dificeis de se obter a partir de outras fontes. Esses

serviços geralmente têm base na tecnologia e visam ajudar os clientes a se tomarem mais

eficientes ou produtivos. Quando sobrepostos aos incentivos sociais e financeiros, a base

é muito mais dificil de ser atacada pelos concorrentes. Como exemplo, temos a

instalação de terminais nas empresas-clientes que permitem fazer pedidos de mercadorias

e acompanhar o processo de sua fabricação e entrega e, até mesmo, empresas que

fornecem softwares para facilitar e melhorar o controle de estoque de seus clientes.

Os vínculos estruturais têm sua origem na questão de poder e dependência dos canais de

distribuição e outras questões do marketing industrial, enquanto os vínculos sociais,

oriundos das relações de amizade, família e interações grupais, são trazidos para o

marketing para o estudo da relação entre compradores e vendedores. Estes integram-se

aos vínculos financeiros, vindo do marketing de serviços e, ganham nova conotação

através de um esquema propondo a prática do marketing de relacionamento em vários

níveis, dependendo dos tipos de vínculos utilizados para cultivar a lealdade do

consumidor (Berry e Parasuraman 1991).

O objetivo do esquema proposto por Berry e Parasuraman (1991) é mostrar que o valor

percebido de um produto/serviço aumenta na medida em que se desenvolvem os diversos

níveis da relação. Conforme estes autores, os tipos de elos entre os parceiros e a

qualidade percebida do serviço são os pontos principais que levam ao valor percebido,

fortalecendo o nível do relacionamento entre cliente e empresa, como pode ser

observado na figura 8.
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Figura 8: A Cadeia Qualidade- Valor-Relacionamento

--_. __ .__ ._...__ .._ .._._-_._ ..,

Qualidade
Percebida
do Serviço

Elos Estruturais

Elos Sociais

·-···_· __·· __·_··-··--· __··· __·· __··_···1

!
Elos

Financeiros

Relacionamento
de Nível Três

Relacionamento
de Nível Dois

Valor
Percebido Relacionamento

de Nível Um

•
Custo Total

Fonte: Adaptado de Berry e Parasuraman (1991), p. 175_

Afirmam estes autores:

"quanto mais alto o nível em que se pratica o marketing de relacionamento,
maiores as chances de se criar clientes verdadeiros, que são os mais
lucrativos. " 24

o quadro 5 apresenta um resumo dos três níveis de relacionamento.

Quadro 5: Três Níveis de Marketing de Relacionamento

Nível Tipo de Grau de Potencial de Vantagem
Ligação Personalização Competitiva Sustentada

do Serviço

Um Financeira Baixo Baixo

Dois Social Médio Médio

Três Estrutural. De Médio a alto Alto

Fonte: Adaptado de Berry (1995), p. 240.

24 BERRY, Leonard L_ & PARASURAMAN, A. Serviços de marketing _.. p_ 175.
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o modelo de Berry e Parasuraman (1991) é interessante para visualizarmos níveis ou

tipos de relacionamentos. Porém não permite entendermos melhor o processo de

desenvolvimento de uma relação, como se realiza a passagem de um nível para outro,

quais mudanças ocorrem exatamente e como estas se processam.

Elos sociais e estruturais são formados à medida em que valores e crenças são

compartilhados e normas sociais se desenvolvem, entre outros fatores. Da maneira

apresentada pelos autores, temos a impressão que os elos estruturais se assemelham a um

investimento inicial sem consistência, diferente das entradas iniciais do compromisso,

conforme veremos adiante, tendo por base nas idéias de Gundlach, Achrol e Mentzer

(1995). Desta forma, acaba não conduzindo a um compromisso, mas levando à

dependência de um dos parceiros na relação. Parece a estória de capturar um peixe com

equipamentos mais modernos e aprisioná-los, além de puní-Ios pelo seu abandono,

conforme comentamos ao abordar a mudança de paradigmas.

Como exemplo desta situação, utilizando um elo estrutural na realidade brasileira, nos

moldes propostos por Berry e Parasuraman (1991), podemos refletir sobre algum banco

que tenha sido pioneiro em oferecer seus serviços pela internet. Este serviço pode

aumentar o valor da relação e trazer lucros mútuos à medida que o cliente economiza

tempo de deslocamento à agência e o banco efetua transações de menor custo. Porém,

não se percebe qualquer tipo de elo financeiro (como maiores taxas de retomo do

investimento) ou social (é pouco provável que haja algum tipo de compartilhamento de

crença entre cliente e banco ou que este se desenvolva). O elo estrutural é fraco e longe

de ser suficiente para gerar uma relação duradoura entre cliente e empresa.

o mérito do esquema proposto é a sua simplicidade, inclusive na sua compreensão, além

de introduzir a idéia de qualidade percebida e valor dentro de uma estrutura mais ampla.

Porém, fica evidente que a falta de um constructo central mais elaborado, como por

exemplo, a presença da confiança e do compromisso, acaba conduzindo aos problemas

apontados. A utilização deste esquema, no contexto em que estamos propondo, foi
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encontrada no trabalho de Dupont (1998), que apresentamos em seção posterior deste

trabalho.

A seção seguinte apresenta esquemas mais descritivos e, por isso, sem a mesma riqueza

conceitual das estruturas anteriores. Entretanto, não têm uma importância menor na

busca de uma compreensão sobre o processo de desenvolvimento de uma relação e os

fatores que o influenciam.

2.2.8.5. MODELOS DESCRITIVOS

Enquanto os modelos anteriores destacam as variáveis e os processos envolvidos ao

longo do desenvolvimento de uma relação, procurando explicar as razões para sua

evolução, os esquemas seguintes pouca ou nenhuma importância dão a estes elementos

conceituais. Descrevem uma espécie de escada de relacionamento (loyalty ou

transformation ladder), onde geralmente o indivíduo evolui de cliente potencial

(prospect) para consumidor eventual (ou experimentador), daí para cliente regular, fiel e,

finalmente, defensor (advocate). Alguns destes esquemas incluem ainda uma pré-

categoria de prováveis clientes (suspects) e níveis posteriores como associados e

parceiros. A preocupação dos autores envolvidos está em descrever um consumidor com

base no comportamento de compra observado e aplicar ações específicas de marketing,

conforme a etapa em que este se encontrar. Por isto, estas obras não estão imunes às

críticas efetuadas na introdução deste estudo, ao se comentar o pouco conhecimento e a

confusão existente sobre o tema, resultando em visões limitadas do fenômeno.

Apesar das limitações conceituais, os esquemas apresentados revelam interessantes

aspectos que permitem enriquecer a compreensão do processo de relacionamento entre

cliente e empresa e, ajudam a entender a diferença entre lealdade e relacionamento.

Estes esquemas surgiram em livros ou artigos de estilo jornalístico, principalmente no

início e meados da década de 90, quando os fundamentos conceituais do marketing de

relacionamento eram pouco conhecidos ou divulgados. Schneider e White (2000)
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atribuem o processo de transformar consumidores em defensores ao trabalho de

Cristopher, Payne e Ballantine, publicado em 1991, apesar de Vavra (1993) comentar ter

baseado sua análise num trabalho de Bickert, datado de 1990.

Nesta seção são apresentados resumos e comentários sobre os esquemas trazidos por

Vavra (1993), Raphel e Raphel (1995), Cross e Smith (1995) e Gordon (1998). Vavra

(1993) apresenta um mera classificação e descrição de categorias de clientes; Raphel e

Raphel (1995), além da classificação, acrescentam algumas ações de marketing; Cross e

Smith (1995) expõem interessante esquema classificatório, propondo ações de marketing

originais e bem estruturadas para cada etapa; Gordon (1998) apresenta sua classificação

com explicações bem simplificadas, mas realiza interessante cruzamento entre as etapas

de lealdade e o processo de decisão de compra. A medida que os anos passam., os

esquemas enriquecem em sua capa.cidade descritiva e explicativa, apesar desta última ser

bastante restrita.

o esquema de Vavra (1993) apresenta apenas uma classificação de clientes baseada

numa escada de lealdade, extraída da obra de Bickert (1990). A idéia é que os clientes

atuais e potenciais devem subir uma escada ou dar passos em termos de intensidade de

lealdade em relação à empresa. As etapas e suas respectivas descrições são as

seguintes 25:

• clientes prováveis (suspects): o universo de pessoas ou organizações identificadas

como passíveis de se tornarem clientes.

• clientes potenciais (prospects): indivíduos que já ouviram falar dos produtos da

empresa e, portanto, têm algum grau de conhecimento sobre eles, mas ainda não os

compraram.

• experimentadores: são aqueles que compram o produto pela primeira vez, como se

estivessem realizando um teste, ou seja, efetuando um julgamento velado do produto.

2S VAVRA, Terry G. Marketing de relacionamento: aftermarketing. São Paulo: Atlas, 1993, p. 98.
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• repetidores de compra: compradores que estão iniciando um compromisso mental

com a empresa ao repetirem a compra do produto ou serviço.

• clientes fiéis: pessoas que compram uma variedade de produtos e serviços de uma

empresa durante muito tempo, escolhendo as marcas desta entre outras concorrentes

e, deste modo, demonstrando lealdade.

• defensores (advocates): clientes que defendem ativamente urna empresa e a

recomendam para seus amigos ou colegas de trabalho.

A classificação de Raphel e Raphel (1995) possui algumas diferenças de nomenclatura

em relação à ordenação anterior, expondo uma distinção entre comprador, consumidor e

cliente. O esquema proposto apresenta as seguintes etapas 26:

• potencial (prospect): são pessoas que já ouviram falar da empresa, estando

interessados em comprar algo que ela tem para vender, mas ainda não fizeram sua

primeira compra com a organização. São necessárias ações que atraiam estes

consumidores para a empresa e realizemalguma compra.

• comprador (shopper): alguém que visita a empresa ao menos uma vez para comprar

algum ítem específico, mas não realiza suas compras consistentemente com ela. A

empresa deve procurar meios de fazê-los comprar com mais frequência.

• consumidor: alguém que compra da empresa de uma maneira regular. A empresa

deve procurar deixá-los satisfeitos sempre.

• cliente: alguém que compra tudo que possivelmente poderia usar da empresa. Para

mantê-los, ela deve fornecer um serviço considerado excelente ou gerar valor

adicional para seus clientes, através de programas de fidelidade.

26 RAPHEL, Murray & RAPHEL, Neil. Up the loyalty ladder, Progressive Grocer, v. 74, n. 4, apto
1995, p.21-23.
_____ & . Reaching lhe topo Progressive Grocer, v. 74, n. 5, may 1995, p.
23-25.
_____ . The art of direct marketing: upgrading prospects to advocates, Direct Marketing v.
58, n. 2, jun. 1995, p. 34-40.
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• defensor: alguém que, além de comprar tudo que possa utilizar da empresa, também

recomenda ou traz outras pessoas para comprar seus produtos. A empresa deve

conseguir isto através de prêmios e incentivos adicionais.

Consideramos que as ações propostas por estes autores são um tanto vagas e superficiais

para desenvolver um relacionamento mais efetivo com os consumidores. Os incentivos

propostos são baseados em aspectos financeiros e, portanto, facilmente copiados pelos

concorrentes.

o esquema de Cross e Smith (1995), batizado de customer bonding, que podemos

traduzir como vinculação com o consumidor, é um pouco mais elaborado que os

preliminares, permitindo algumas comparações com os modelos de desenvolvimento da

relação e suas variáveis apresentados na seção anterior. Segundo os autores, através

deste sistema, cliente e fornecedor desenvolvem e mantém uma relação confiante e

mutuamente recompensadora. O esquema apresentado possui cinco níveis ou graus de

vinculação, cada um deles com diferentes características e, portanto, requerendo atitudes

e ações distintas por parte do fornecedor. Nem sempre a meta é fazer o cliente evoluir na

escala de relacionamento, mas entender a posição por ele ocupada e definir o que deve

ser feito, através da formulação de um composto de marketing apropriado, tomando-se

como base os objetivos da empresa. Os níveis propostos pelos autores são os seguintes:

• conhecimento

• identificação

• relacionamento

• comunidade

• defesa

O conhecimento (awareness) representa uma etapa em que um indivíduo sem qualquer

tipo de relação com a empresa termina como consumidor ou cliente potencial,

adquirindo conhecimento sobre o que está sendo oferecido, formando alguma impressão

sobre o produto/empresa e, talvez, realizando uma primeira compra. Este nível não
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necessita qualquer tipo de interação face-a-face entre o comprador e a empresa, pOIS

geralmente ocorre através de algum tipo de monólogo, quase sempre pela mídia de

massa. Esta fase permite ganhar share of mind, estabelecendo percepção e

reconhecimento de marca. O vínculo criado é extremamente frágil, sendo rompido

facilmente pelos concorrentes ou à medida que um consumidor se toma mais bem

informado sobre a categoria, podendo descobrir elementos desfavoráveis sobre o

produto. Os custos desta etapa podem ser muito elevados, devido à utilização da mídia

de massa, que depende de repetição, alcance e execução criativa e, ao mesmo tempo,

limitados, pois canais de comunicação apropriados podem não estar disponíveis e a

mensuração do impacto da propaganda sobre os negócios ser dificil de realizar.

Comparado com etapas semelhantes dos modelos anteriormente apresentados, Cross e

Smith parecem ignorar diversos pontos analisados, entre eles o nível comparativo das

alternativas, ao mesmo tempo que pode se perceber algumas similaridades com os

elementos de reputação e formação da confiança. Cremos que um reconhecimento

explicito destes conceitos mais básicos permitira guiar melhor a própria escolha e

execução da mídia de massa ou mesmo sua apropriação.

O segundo nível é representado pela identificação (identity), quando clientes potenciais

ou consumidores se identificamcom o produto e/ou empresa e atribuem-lhes valores que

são importantes para si, tais como pertencer, status ou auto-realização. Assim como O'

conhecimento, uma identificação também pode ser criada sem qualquer tipo de interação

com a empresa, ocorrendo como resposta pela propaganda da fase anterior, o que ainda

representa a formação de um vínculo vulnerável aos ataques da concorrência. O esforço

da empresa deve se concentrar em dois pontos: no tipo de comunicação efetuada, onde

deve procurar apelar para os valores e as emoções do consumidor e, na experiência que

este têm com o produto/empresa, desde a propaganda, contato de venda e experiência

com o produto em si, até os serviços utilizados, resultando numa experiência que possa

ser considerada excelente pelo consumidor. Para manter este vínculo de identidade, a

empresa deve, continuamente, tanto demonstrar sua credibilidade, como conquistar a

76



confiança do consumidor. Comparado aos modelos anteriores, nenhum dos subprocessos

apresentados por Dwyer, Schurr e Oh (1987), bem como as variáveis de Wilson (1995)

são citadas. Cross e Smith (1995) utilizam a confiança de forma muito tímida para

estabelecer a identificação pretendida. A experiência positiva do consumidor poderia

refletir variáveis como a satisfação com o desempenho e a própria confiança, mas esta

última tomada no sentido de se manter uma promessa inicial ou no cumprimento de uma

expectativa. Um paralelo ainda possível parece ser com algum tipo de dependência, mas

a nível emocional, enquanto os modelos anteriores preconizam a formação de vínculos

estruturais. Pouco se fala sobre os vínculos sociais, que poderiam aumentar a

identificação com a empresa e as experiências obtidas pelo contato.

A terceira etapa representa o relacionamento (relationship), onde se passa do

monólogo para o diálogo, rompendo-se o tratamento distante que ocorria anteriormente.

O consumidor está ativamente envolvido e a empresa está interagindo diretamente com

ele. Para isto, toma-se necessário um banco de dados. Há uma troca direta de beneficios

entre os parceiros: enquanto o consumidor recebe reconhecimento e recompensa, a

empresa coleta informações que podem ser utilizadas em futuras ações de marketing. Um

elo deste nível pode ser muito mais forte que aqueles dos níveis anteriores,

principalmente se a empresa estruturar um sistema de recompensas progressivas,

encorajando os consumidores a retomarem sempre e, fazendo com que eles tenham um

forte interesse em se manter comunicando com a empresa. Mais ainda, permite manter os

concorrentes afastados, pois os clientes acabam vendo as ofertas competitivas com um

certo desdém. A empresa deve assumir um compromisso declarado e contínuo,

necessitando utilizar bancos de dados, mídia direta e um sistema de recompensas que

suporte um programa de continuidade. Observamos que o tipo de relacionamento

sugerido por Cross e Smith (1995) tem o mesmo significado dos vínculos financeiros,

que veremos adiante ao analisar o esquema proposto por Berry e Parasuraman (1991),

mas adiantamos que estes são semelhantes a incentivos de preço e, por isso, de fácil

imitação por parte dos concorrentes. Conforme estes autores, uma vantagem competitiva
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mais sustentada pode ser obtida através de vinculos estruturais, sendo os responsáveis,

no modelo de Wilson (1995), em gerar maior valor para o parceiro envolvido.

A quarta fase é representada pela formação de comunidade (community), um nível onde

os consumidores não apenas se ligam à empresa, mas também com terceiros, ou seja,

interagem com outros consumidores que compartilham os' mesmos interesses

relacionados com o produto/empresa. É um elo bastante durável, mas cujo processo nem

sempre a empresa têm controle. Esta deve buscar as mais diversas maneiras para fazer

com que as interações desejadas se realizem. O uso de mídia de massa, além de não

trazer resultados, prejudica o caráter de exclusividade da relação. Por isto, a empresa

deve realizar eventos ou atividades centradas em interesses relacionados ao estilo de vida

dos consumidores ou seus adeptos. Cremos que a formação de comunidade deve ser

precedida da estabilidade híbrida, nos moldes propostos por Wilson (1995). Além disso,

percebemos uma forma de vínculo social, na maneira preconizada por Berry e

Parasuraman (1991).

A última etapa representa a defesa (advocacy). É quando os consumidores recomendam

seu produto a outros, significando que a empresa obteve um alto grau de confiança. É

um nível forte e durável. Geralmente, a recomendação ocorre independentemente das

ações de marketing da empresa, mas, em alguns casos, podem ser por ela estimulados,

através de recompensas específicas. Mas, se os clientes já forem altamente leais, podem

se ressentir deste tipo de comportamento por parte da empresa. Assim como nos

modelos anteriores, a confiança apresenta-se em seu grau mais elevado. Além disso, a

recomendação está fortemente associada aos vinculos sociais e pode se manifestar não

apenas nesta etapa de grau mais elevado, mas ao longo de todas as outras fases, desde

que a satisfação esteja acima de um determinado nível.

O esquema de Cross e Smith (1995) apresenta importante evolução em relação aos

demais esquemas (inclusiveo próximo), pois não se prende apenas a volumes comprados

para determinar o grau de relacionamento, além de tratar implicitamente de algumas
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variáveis de processo. As diversas etapas também guardam semelhanças com o modelo

de Dwyer, Schurr e Oh (1987). As fases de identificação, relacionamento e defesa

apresentam idéias interessantes que ajudam na compreensão do papel de alguns vínculos

sobre a intensidade do relacionamento.

O último esquema, o de Gordon (1999), também apresenta níveis de fidelidade, porém

realiza um interessante cruzamento entre estes degraus e as etapas do processo de

decisão de compra, conforme mostra a figura 9. De maneira semelhante ao esquema de

Cross e Smith (1995), o autor comenta que a empresa deve estabelecer objetivos para

aperfeiçoar a intensidade e a extensão do vínculo existente a partir do entendimento da

situação atual do cliente. Acrescenta, ao dizer que, idealmente, estes devem ser

formulados num processo de cooperação com os clientes, o que remete a variável de

estabelecimento de metas comuns, presente nos modelos de Wilson (1995) e de Dwyer,

Schurr e Oh (1987). Os níveis apresentados pelo autor são os seguintes: 27

• potenciais: são pessoas identificadas dentro da população em geral e cUJOperfil

combina com o que a empresa está procurando.

• experimentadores: são os potenciais que tomaram conhecimento da empresa e

começam a sondar a relevância do fornecedor, através de compras experimentais.

Com base na satisfação desta experiência, desejarão avaliar o potencial para

incrementar seus negócios com a empresa.

• compradores: são aqueles experimentadores que ficaram satisfeitos com sua

experiência inicial e passam a fazer negócios com a empresa, mas não de maneira

efetiva. Continuam fazendo negócios com seus demais fornecedores, mas estão

suficientemente interessados nas ofertas da empresa, a ponto de considerá-la como

urna segunda fonte ou uma alternativa, caso o fornecedor principal deixar de

satisfazê-los.

27 GORDON, lan. Marketing de relacionamento: estratégias, técnicas e tecnologias para conquistar
clientes e mantê-los para sempre. São Paulo: Futura, 1999, p. 129-32.

79



• eventuais: a partir da satisfação, são clientes que padronizam aspectos fundamentais

de seus processos de compra e aquisições para incluir a empresa como fornecedora

principal, mas ainda não têm inteira confiança, mantendo fontes alternativas.

• regulares: são aqueles que compram há muito tempo e têm a confiança conquistada,

adotando os valores e processos do fornecedor. Desejam integrar sua empresa não

apenas no processo de compras, mas também em outros componentes estratégicos

essenciais ao negócio. Os negócios se tomam interligados e o compromisso cresce.

• defensores: são clientes tão comprometidos, que a empresa só os perde se houver

quebra de confiança. Recomendam a empresa a terceiros e fazem críticas construtivas

para a melhoria da relação.

Mais uma vez, observa-se a presença implícita das variáveis de processo. Pode-se

reparar, também, o processo de adaptação presente nas etapas de clientes eventuais e

regulares. Além disso, os clientes regulares têm tecnologia compartilhada e formam

vínculos estruturais, gerando um forte nível de compromisso. Percebe-se, ainda, o

crescimento do nível comparativo das alternativas e da confiança a partir de cada etapa, à

medida que a satisfação com o desempenho se realiza.

Figura 9: Escala de Vínculo - Processo de Compra e Intensidade de Relacionamento
com o Cliente

C1Ientes e GI'IIII

de intensidade do

ReJadonamento

Processo de Compra

Fonte: Gordon (1999), p. 13l.

Para Gordon (1999), os avanços devem ser conquistados passo-a-passo, uma vez que é

mais dificil evoluir do que descer a escala de lealdade. Para o autor, da mesma forma que

para Cross e Smith (1995) é importante saber em que nível o cliente se encontra e ter
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metas para cada etapa, permitindo definir os processos e a criação de planos para atingir

os objetivos. Destaca o papel primordial dos processos de comunicação, procurando

evitar sua ineficiência. Os clientes insatisfeitos cujas reclamações são reconhecidas e

remediadas tendem a ficar mais satisfeitos do que outros num mesmo nível da escala. A

empresa deve ser sensível, ter respostas e processos elaborados, além de administrar

efetivamente os pontos centrais de potenciais discórdias, preservando com maiores

possibilidades os ganhos sobre o bom relacionamento contínuo, além de acelerar sua

progressão.

Quadro 6: Comparação entre Esquemas de Escada de Relacionamento
ESQUEMAS COMPORTAMENTO

VAVRA RAPIIEL E RAPIIEL GoRDON OBSERVADO

provável potencial possível cliente localizado
potencial potencial experimentador cliente ouviu falar da empresa

experimentador comprador experimentador primeira compra
ETAPAS repetidor consumidor comprador compra eventual

cliente eventual compra significativa
cliente fiel cliente cliente regular compra total
defensor defensor defensor recomendação

Fonte: Elaborado pelo autor.

O quadro 6 compara a nomenclatura adotada nos esquemas de escada de relacionamento

propostos por Vavra (1993), Raphel e Raphel (1995) e Gordon (1999). Através dele,

podemos observar três fatos: nem todos os esquemas apresentam os diversos

comportamentos descritos; um mesmo comportamento pode ter nome distinto nos

diferentes esquemas e; o reverso disto, onde um mesmo nome pode significar

comportamentos desiguais. O primeiro nível, a localização de clientes potenciais, recebe

nomes distintos nos esquemas de Vavra (1993) e Gordon (1999), onde são chamados,

respectivamente, de cliente provável e potencial, enquanto Raphel e Raphel (1995) não

consideram esta etapa. Quanto ao fato de ter ouvido falar da empresa/produto, os dois

primeiros autores atribuem um mesmo nome, cliente potencial, enquanto o terceiro

chama-o de experimentador. Aliás, neste último esquema, a esta etapa é atribuído

conjuntamente o comportamento da primeira compra, enquanto os demais consideram-
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na como uma etapa distinta, chamando-as de experimentador e comprador. Já a compra

eventual recebe um nome distinto nos três casos: repetidor, consumidor e comprador. Na

sequência, o esquema de Gordon (1999) distingue uma situação intermediária entre a

compra eventual e a fidelidade, representado pelo estado onde as compras do cliente são

responsáveis pela maioria das aquisições, mas não por sua totalidade, sendo chamado de

compra eventual. À fidelidade são atribuídos diferentes termos - cliente fiel, cliente e

cliente regular -, enquanto na última etapa, onde ocorre a recomendação da empresa para

terceiros, todos recebem o nome de defensor.

Os esquemas apresentados permitem enriquecer a compreensão sobre o processo de

desenvolvimento de clientes. Uma estrutura de análise mais elaborada poderia ser

elaborada a partir do agrupamento entre os modelos de desenvolvimento da relação e

estes esquemas, pois a compreensão dos constructos presentes em cada uma das etapas e

seus respectivos níveis, aliada à descrição do comportamento do cliente, possibilitaria

melhores aplicações das ferramentas mercadológicas, permitindo entender qual delas

utilizar, como fazê-lo e as razões básicas de sua utilização. Neste sentido, alguns dos

comentários efetuados ao longo dos esquemas descritivos têm esta finalidade. Além

disso, diversos aspectos apresentados trazem esclarecimentos e idéias que colaboram

para a compreensão dos fatores influenciadores de uma relação e seu processo de

desenvolvimento.

2.2.9. A TEORIA DA CONFIANÇA-COMPROMISSO

Buscando os elementos que distinguem as trocas relacionais efetivas e produtivas

daquelas improdutivas e ineficazes, independentemente dos fatores circunstanciais,

Morgan e Hunt (1994) preconizam a existência de algum elemento central no conceito

de marketing de relacionamento que garanta o seu sucesso. Os autores atribuem papel

central à presença do compromisso e da confiança, uma vez que estes dois elementos

permitem que se desenvolva um comportamento cooperativo entre as partes, em

oposição às relações de poder condicionantes que, geralmente, permeiarn as diversas
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redes (networks) empresariais. Oriundos de teorias sobre troca social, casamento e

organizações, estes conceitos são apresentados da seguinte forma pelos autores:

• compromisso: crença de um dos parceiros que a relação contínua com o outro é tão

importante que irão ser despendidos o máximo de esforços para mantê-la; um

parceiro compromissado acredita que vale a pena trabalhar a relação para assegurar

que ela dure indefinidamente.

• confiança: quando um dos parceiros está seguro sobre a integridade e a

confiabilidadedo parceiro de troca. Estes atributos são associados com as qualidades

de consistência, competência, honestidade, justiça, responsabilidade, prestatividade e

benevolência.

Conforme Morgan e Hunt (1994) as presenças do compromisso e da confiança

encorajam os profissionais de marketing a enfrentar os seguintes pontos:

• trabalhar para se preservar os investimentos da relação, buscando cooperar com os

parceiros de troca;

• resistir às alternativas mais atrativas de curto prazo, em detrimento dos beneficios de

longo prazo ao se permanecer com os parceiros atuais;

• ser prudente nas ações com potencial de alto risco, por causa da crença de que os

parceiros não irão agir de maneira oportuna.

O modelo de confiança-compromisso é apresentado na figura 10, onde, os sinais

positivos e negativos contidos na ilustração representam um reforço ou uma redução na

ligação entre as variáveis. Os autores consideram a confiança e o compromisso como

mediadoras principais entre os antecedentes e os resultados da relação. Estes últimos são

o consentimento, a propensão ao abandono, a cooperação, o conflito funcional e a

incerteza. Os antecedentes são representados pelos custos do término da relação, seus

beneficios, os valores compartilhados, a comunicação e o comportamento oportunístico.
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Figura 10: Confiança e Compromisso como Variáveis Moderadoras do Marketing de
Relacionamento

Fonte: Morgan e Hunt (1994), p. 22.

Os custos de término da relação são todas as perdas esperadas devido ao término da

relação e resultam da falta percebida de parceiros alternativos com o mesmo potencial,

despesas de dissolução da relação e/ou custos da mudança.

Os benefícios da relação são aqueles beneficios superiores recebidos do parceiro nas

dimensões de lucratividade do produto, satisfação do consumidor e desempenho do

produto. Parceiros que recebem beneficios superiores são mais valorizados e, por isso, as

empresas ficam mais comprometidas em estabelecer, desenvolver e manter relações com

estes.

Os valores compartilhados representam as crenças comuns entre os parceiros sobre

comportamentos, metas e diretrizes certas ou erradas, apropriadas ou inapropriadas,

importantes ou não. Quando os parceiros compartilham valores, há maior compromisso

na relação.
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Quanto à comunicação, esta envolve o compartilhamento formal e informal de

informações significantes e oportunas entre as empresas. A comunicação cultiva a

confiança entre as partes na solução de disputas e no alinhamento das percepções e

expectativas.

o último antecedente, o comportamento oportunístico representa a busca do interesse

próprio por uma das partes feita com astúcia. A violação de promessas implícitas ou

explícitas sobre o comportamento requerido ou apropriado é efetuada com a nítida

intenção de se enganar o parceiro. Sua ocorrência afeta a confiança entre as partes e,

indiretamente, diminui o compromisso.

o primeiro resultado, o consentimento é o grau com que um dos parceiros aceita ou

adere a diretrizes ou pedidos específicos do outro. Num relacionamento saudável, este

comportamento é consequência do compromisso entre as partes, diferente de uma

relação forçada, onde este é obtido através do uso do poder, seja ele coercivo ou não.

A propensão de abandono é a probabilidade percebida de um. parceiro terminar a

relação num futuro relativamente próximo, o que ocorre mais facilmente quanto menor

for o compromisso mútuo existente.

A cooperação é o grau em que parceiros trabalham juntos na obtenção de metas

comuns. É o oposto do exercício do poder. Não pode ser vista da mesma forma que o

consentimento, pois enquanto esta última é reativa, a cooperação é considerada pró-
..'

ativa. Ela surge da vontade dos parceiros envolvidos em fazer a relação funcionar

apropriadamente, sendo influenciada diretamente tanto pelo compromisso, quanto pela

confiança.

Os conflitos funcionais representam disputas resolvidas amigavelmente e que previnem

a estagnação, estimulam o interesse e a curiosidade e representam uma forma de discutir

os problemas e obter soluções, podendo, inclusive, melhorar a produtividade da parceria.

Distinguem-se dos desacordos não resolvidos de maneira amigável e que podem levar ao
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rompimento da relação. Quanto maior a confiança existente, maior a chance destes

conflitos serem expostos e resolvidos adequadamente.

A incerteza na tomada de decisão refere-se até que ponto um dos parceiros tem

informação suficiente para tomar decisões-chave, pode predizer as consequências destas

decisões e a confiança nelas. Quanto maior a confiança entre as partes, menores serão

estas incertezas.

No modelo proposto por Morgan e Hunt (1994), a confiança é colocada como um dos

antecedentes do compromisso, justificado através do trabalho de outros autores, entre os

quais o de Moorman, Zaltman e Deshpande (1992). O compromisso acarreta

vulnerabilidade e, por isso, as partes envolvidas irão buscar somente parceiros nos quais

confiam. As relações caracterizadas pela confiança são tão valorizadas que os parceiros

desejarão se comprometer ainda mais. A desconfiança gera mais desconfiança,

diminuindo o compromisso da relação, fazendo com que a transação se oriente apenas

para uma ou mais trocas de curta duração.

Há um paradoxo interessante por trás do modelo de confiança-compromisso: para

competir de maneira efetiva no mercado global atual é necessário que a empresa coopere

em alguma rede de organizações. Para gerar a cooperação, necessária para competir,

confiança e compromisso são essenciais. O modelo apresentado mostra como fomentar a

confiança e o compromisso de forma a gerar a cooperação, além dos demais resultados.

Tendo encontrado os conceitos de confiança e compromisso em diversos modelos que

tentam explicar o desenvolvimento do relacionamento, procuramos pesquisar mais sobre

estes temas. O trabalho de Morgan e Hunt (1994) apresenta apenas um breve histórico

sobre eles, o que achamos insuficiente para compreender sua abrangência. As seções

seguintes apresentam o esforço empreendido na tentativa de conhecermos um pouco

mais sobre eles.
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2.2.10. O CONCEITO DE CONFIANÇA

Compreender a confiança de uma maneira mais ampla é fundamental para o

entendimento do relacionamento. Falando sobre trocas relacionais, Dwyer, Schurr e Oh

(1987) colocam que:

lia confiança é um conceito trazido recentemente para o foco da relação
entre o comprador e o vendedor. [...]A confiança é um conceito importante
para se compreender as expectativas de cooperação e planejamento num
contrato relaciona/o [...] Talvez não haja outra variável tão singular que
influencie o comportamento interpessoal e intergrupal. " 28

Mohr e Spekman (1996) também enfatizam o papel deste constructo:

"Sendo todas as outras coisas idênticas, as trocas que apresentam confiança
serão capazes de administrar um maior stress e mostrar maior
adaptabilidade. Se há umafalta de confiança, a relação não alcançará seu
pleno potencial e os parceiros serão tentados a agir em seu próprio
interesse, em detrimento da relação". 29

Um dos trabalhos mais interessantes sobre a confiança é apresentado por Moorman,

ZaItman e Deshpande (1992). A conceituação proposta por estes autores é amplamente

citada em diversos estudos posteriores (Morgan e Hunt 1994; Ganesan 1994; Berry

1995). O objetivo dos autores é mostrar a importância da confiança na utilização de

pesquisas de mercado por parte das empresas-cliente que as encomendaram. Apesar do

foco estrito, o estudo apresenta importantes considerações sobre a relação entre a

confiança e a utilização de um produto ou serviço. Em sua ocorrência, ocorre a redução

da incerteza e da vulnerabilidade associadas com o uso da informação. Entretanto, se não

houver confiança entre as partes, menor o uso do serviço e, como consequência, as

relações entre as empresas tenderão a ser de prazos menores.

28 DWYER, F. Robert , SCHURR, Paul H. & OH, Sejo. Developing buyer-seller relationships. Journal
ofMarketing, v. 51, n. 2, apr. 1987, p. 18.

29 MOHR, Jakki J. & SPEKMAN, Robert E. Several characteristics contribute to successful alliances
between channel members. Marketing Management, v. 4, n. 4, winter-spring 1996, p. 35-43.
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A definição de confiança apresentada por Moorman, Zaltman e Deshpande (1992) é a

seguinte:

"predisposição em se contar com um parceiro de troca no qual se pode
confiar. " 30

De acordo com os autores, esta definição compreende duas abordagens distintas sobre o

tratamento da confiança encontradas na literatura:

• a confiança vista como uma crença, sentimento ou expectativa sobre a lealdade do

parceiro de troca, resultante de intenção, integridade ou competência do

companheiro.

• a confiança vista como comportamento ou intenção de comportamento, refletindo

uma fé no parceiro, ou seja, poder contar com ele, envolvendo vulnerabilidade e

incerteza por parte de quem confia. Sem a vulnerabilidade, a confiança não é

necessária. Da mesma forma, a incerteza é crítica para a existência da confiança.

Quando não há vulnerabilidade ou incerteza, não há necessidade de se desenvolver

confiança.

Defendem os autores e, reforçam em estudo posterior (Moorman, Deshpande e Zaltman

1993), que os componentes destas duas abordagens (crença e intenção de

comportamento) devem estar presentes para a existência da confiança. Quando alguém

confia num parceiro, sem precisar contar com ele, a confiança é limitada. Por outro lado,

precisar contar com um parceiro sem confiar nele, mostra que contar com ele é mais uma

função de poder e controle do que de confiança.

Morgan e Hunt (1994) consideram a segunda abordagem desnecessária ou redundante.

Alegam que ninguém pode considerar um parceiro confiável se não deseja tomar ações

que envolvam risco. A confiança genuína implica que, se um parceiro pode contar com

30 MOORMAN, Christine, ZAL1MAN, Gerald & DESHPANDE, Rohit. Relationships between
providers and users of market research: lhe dynamícs of trust within and between organizations.
Joumal ofMarketing Research, 29, v. 3, aug. 1992, p. 315.
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outro (crença), a intenção está implícita: "Se alguém está confiante, está predisposto; se

não está predisposto, não está genuinamente confiante. 11 31

A contribuição de Moorman, Zaltman e Deshpande (1992) foi também mostrar que a

confiança é um dos determinantes da qualidade da relação e não uma de suas

características ou aspectos, conforme mostravam trabalhos anteriores citados por estes

autores.

Para isto, Moorman, Zaltman e Deshpande (1992) desenvolveram um modelo com

diversas variáveis mediadoras entre a confiança e a utilização do serviço, conforme pode

ser observado na figura 11.

Figura 11:Estrutura Conceitual de Teste da Confiança como um dos Determinantes
da Utilização de Serviços.
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Fonte: Moorman, Za1tman e Deshpande (1992), p. 316.

31 MORGAN, Robert M & HUNT, Shelby D. The commitment-trust ... p. 23-24.
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Observamos que a utilização do serviço deriva desta confiança, bem como da qualidade

percebida das interações, do envolvimento do pesquisador e do compromisso para a

relação. Diferenças individuais e organizacionais atuam como efeitos moderadores das

relações envolvidas. O modelo também mostra as influências da qualidade percebida, do

envolvimento e da própria confiança sobre o compromisso.

A explicação dos blocos constituintes do modelo é a seguinte:

• envolvimento: refere-se ao grau no qual os usuários sentem que é importante

envolver os pesquisadores no projeto, produção e utilização das informações da

pesquisa de mercado;

• qualidade percebida da interação: é o grau no qual os usuários vêem as interações

usuário-pesquisador como produtivas. A confiança aumenta a qualidade das

interações na medida em que os usuários compartilham informações mais

compreensivas, precisas e oportunas sobre suas necessidades de pesquisa e

providenciam retomo das informações (background information) para os

pesquisadores.

• compromisso com a relação: é o desejo duradouro de se manter uma relação valiosa.

Como a confiança aumenta o grau no qual os parceiros se engajam em trocas de

risco, espera-se que a confiança aumente a probabilidade que os usuários se tomem

compromissados com os pesquisadores.

• utilização: é o grau no qual a pesquisa influencia a tomada de decisão do usuário. A

confiança aumenta a utilização por causa da relação criada, da maior qualidade de

interação e dos maiores níveis de participação e compromisso. Também a confiança

aumenta a utilização devido ao aumento da percepção de qualidade do usuário sobre

a pesquisa efetuada.

Após testar o modelo, concluem os autores que a confiança em si não representa o maior

efeito sobre a utilização da pesquisa. A variável mediadora principal é a qualidade da

interação, conforme percebida pelo usuário. A qualidade da interação é fortemente
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afetada pela confiança e o envolvimento do pesquisador. Através deste efeito indireto,

confirmam desta forma que a confiança é um dos determinantes do processo da relação e

não um de seus aspectos, conforme era sugerido por outros pesquisadores.

Apesar de maiores estudos longitudinais serem necessários para a generalização do

modelo, o importante é observarmos as diversas relações propostas e tentarmos uma

possível utilização para outros serviços e produtos.

Uma outra contribuição sobre a confiança é dada por Ganesan (1994), ao apresentá-la,

além da dependência, como um dos determinantes da orientação de longo prazo numa

relação entre varejistas e seus fornecedores. Apesar do importante papel da dependência

sobre a orientação de longo prazo, conforme atestam estudos anteriores, ela não é

suficiente para explicá-la, uma vez que está focada nas condições atuais e existentes da

relação, fazendo com que o parceiro mais dependente não consiga ou perceba que não

conseguirá parte justa dos recursos no futuro. Quanto à confiança, seu foco está nas

condições futuras, sendo elemento necessário para uma divisão justa dos recursos no

porvir.

Partindo da definição apresentada por Moorman, Zaltman e Deshpande (1992), Ganesan

(1994) propõe uma multidimensionalidade para a confiança, até então tratada como um

constructo unidimensional. Representando um sentimento ou uma expectativa sobre um

parceiro de troca, resultante de sua competência, integridade e intenções, o autor propõe

os seguintes componentes para a confiança:

• credibilidade: grau em que o varejista acredita que o fornecedor tem a competência

necessária para realizar o trabalho de forma efetiva e confiável. A confiança baseada

nestes atributos (competência e confiabilidade) foca a credibilidade objetiva do

parceiro de troca: uma expectativa mantida pelo indivíduo que se pode contar com a

palavra ou declaração escrita do parceiro. Esta dimensão abrange consistência,

estabilidade e controle sobre o padrão de comportamento exibido.
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• benevolência (boa vontade): grau em que o varejista acredita que o fornecedor tem

intenções e motivos benéficos para o varejista quando surgirem novas condições para

as quais um compromisso não foi feito. Portanto, o foco está nos motivos e intenções

do parceiro. Inclui qualidades, intenções e características atribuídas ao parceiro ao

invés de seus comportamentos específicos.

Ganesan (1994) aponta os três benefícios trazidos pela confiança ao varejista. À medida

que esta aumenta temos: redução da percepção do risco associado com comportamentos

oportunísticos do fornecedor; maior segurança por parte do varejista que as

desigualdades de curto prazo serão resolvidas num período mais longo e; redução dos

custos de transação numa relação de troca.

Outra contribuição de Ganesan (1994) é a apresentação de diversos antecedentes da

confiança:

• reputação: representa a sinalização de futuras ações através do comportamento em

outras relações;

• satisfação: indica a satisfação com os resultados passados;

• experiência: conforme a experiência aumenta, é mais provável que a dupla tenha

passado períodos críticos na relação, fazendo com que os parceiros tenham uma

maior compreensão um do outro e de suas maneiras de percepção;

• percepção dos investimentos específicos do fornecedor: investimentos em pessoal,

ativos duráveis e procedimentos.

A figura 12 ilustra os principais pontos apresentados pelo autor. Convém observar que

credibilidade, benevolência e dependência são determinantes da orientação de longo

prazo de uma relação.
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Figura 12: Modelo Referente ao Papel da Confiança na Orientação de Longo Prazo e
suas Respectivas Dimensões.

Fonte: Ganesan (1994), p. 2.

Enquanto Moorman e seus colegas (1992) consideram duas abordagens distintas para a

confiança (crença!sentimento/expectativa e atitudel comportamento), Ganesan (1994)

apresenta duas dimensões para este constructo (credibilidade e benevolência).

Percebemos algumas semelhanças entre crença e credibilidade, assim como entre

intenção de comportamento e benevolência: no primeiro caso, ambos elementos estão

relacionados às expectativas no cumprimento de promessas, baseadas, entre outros

elementos, na capacidade do parceiro; no segundo, temos a atitude representando um

possível comportamento do parceiro em situações de vulnerabilidade e incerteza e, de

maneira bem próxima, a benevolência refletindo as intenções quando surgem novas

condições sobre as quais não haviam sido efetuadas um compromisso. Outra impressão,
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é de que a abordagem atitudinal de Moorman, Zaltman e Deshpande (1992) foi utilizada

por Ganesan (1994) para desenvolver o constructo dependência (que não tratamos aqui),

pois este considera a própria incerteza e a vulnerabilidade do ambiente como seus

antecedentes. Entretanto, se a dependência é orientada para explicar o presente,

enquanto a confiança tem sua perspectiva para o vindouro, percebemos uma contradição,

já que Moorman e seus colegas (1992) apresentam o componente atitudinal como

implicitamente orientado para o futuro.

Encerrando este estudo do constructo, uma análise da figura 10 permite observar a

presença de investimentos como antecedentes da confiança e da dependência. Conforme

iremos ver na próxima seção, investimentos representam um dos elementos na estrutura

do compromisso, e que este é fundamental para o estabelecimento de uma relação de

longo prazo. Se a dependência tem por base a incerteza e a vulnerabilidade, veremos, ao

estudar o compromisso, que o desenvolvimento de normas sociais representam uma

forma de evitar qualquer desvio de conduta numa relação. São estas normas as

responsáveis pela longevidade do relacionamento. Estes fatos não invalidam o modelo

proposto, mas permitem uma melhor compreensão sobre o papel (e possíveis disfunções)

da dependência no compromisso.

2.2.11. O CONCEITO DE COMPROMISSO

Esta seção apresenta a importância do compromisso, as diversas definições encontradas

para este constructo, seus componentes, a estrutura de seu componente inicial e as

principais conclusões encontradas.

2.2.11.1 A IMPORTÂNCIA DO COMPROMISSO

o compromisso representa um componente essencial para o sucesso de uma relação de

longo prazo. Conforme Young e Denize (1995):
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"0 foco dos modelos de relacionamento de longo prazo são geralmente
sobre fatores (*), os quais conduzem ao compromisso com o parceiro
especifico."32

A importância deste constructo é extraída da seguinte citação de Gundlach, Achrol e

Mentzer (1995):

"O conceito de compromisso pode muito bem se tornar um ponto focal de
explicação no marketing, conforme a disciplina se move da visão
transacional de troca e abraça a visão relacional. /I 33

Falando sobre as diversas etapas do processo de desenvolvimento de uma relação,

Dwyer, Schurr e Oh (1987) consideram o compromisso como a fase mais avançada que

uma troca entre parceiros pode alcançar. Este compromisso sela a interdependência

mútua e representa um nível de satisfação que exclui qualquer outro parceiro principal

que possa fornecer os mesmos beneficios. Muitas vezes sacrifícios de curto prazo são

efetuados em detrimento dos beneficios de longo prazo. Morgan e Hunt (1994)

caracterizam o compromisso como uma possível variável central na distinção entre uma

troca econômica e uma troca social.

Resumindo uma década de estudos sobre a natureza do constructo, Young e Denize

(1995) afirmam que o compromisso representa um incentivo negativo para se trocar de

parceiro numa relação, podendo apresentar beneficios tanto econômicos quanto sociais

e, sendo caracterizado através de sentimentos cooperativos evoluídos, investimentos

elevados de ambos os parceiros na relação, fortes preferências pelos parceiros existentes,

propensão e preferência pela continuidade da relação, compartilhamento de valores e

estruturas de governança que sustentam o investimento conjunto na relação. Assim como

Dwyer, Schurr e Oh (1987), estas autoras afirmam que as chances de qualquer um dos

(*) as autoras chamam de fatores os elementos que impactam o desenvolvimento do compromisso, tais
como confiança, satisfação, vinculos sociais e investimentos relacionaís,

32 YOUNG, Louise & DENIZE, Sara. A concept of commitment: alternative views of relational
continuity in business service relationships. p. 22. > incompleto

33 GUNDLACH, Oregory T., ACHR.OL,Ravi S. e MENTZER, John T. The structure of commitment in
exchange. p. 78-79.
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parceiros se mudar para uma outra relação diminuem a tal ponto, que as alternativas se

tomam distantes, não sendo mais comparadas com o parceiro atual.

Gundlach, Achrol e Mentzer (1995) lembram que compromissos geram benefícios e

obrigações, tendo o papel de estabilizar as relações, diminuindo a incerteza e,

conseqüentemente, limitando a procura de novos parceiros. Uma vez que investem ativos

valiosos específicos para uma troca, os parceiros compromissados demonstram que

podem contar um com o outro no desempenho de funções essenciais no futuro.

Conforme estes autores, o compromisso está proximamente relacionado aos conceitos de

lealdade, mutualidade e renúncia de alternativas, inexistindo nas transações discretas.

Além disso, citando estudos de McNeil, o compromisso constitui a base para o

desenvolvimento de normas sociais de conduta. Estas normas são consideradas

importantes mecanismos que regulam as trocas relacionais de longo prazo e reduzem o

oportunismo. Por fim, as relações de longo prazo obtêm maior eficiência a partir de

estruturas de gerenciamento e sistemas de monitoramento mais simples, devido à

flexibilidade, adaptabilidade e menor ambigüidade de papéis entre os parceiros. Também

apresentam economia em custos de aprendizagem e efeitos da experiência acumulada.

Conhecida a importância do compromisso e seu papel para as relações de longo prazo,

veremos, a seguir, como este constructo é definido.

2.2.11.2. CONCEITUAÇÃO DO COMPROMJBSO

Diversas definições são encontradas para o compromisso. Dwyer, Schurr e Oh (1987)

apresentam a seguinte:

"compromisso refere-se a uma intenção de continuar uma relação entre
parceiros de troca" 34

Moonnan, Zaltman e Deshpande (1992) também apresentam sua definição, lembrando o

valor desta relação:

34 DWYER., F. Robert, SCHURR, Paul H. & OH, Sejo. Developing buyer-seller relationships. p. 19.
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"compromisso é um desejo duradouro em se manter uma relação valiosa" 35

Morgan e Hunt (1994) consideram o seguinte:

"compromisso de uma relação é umparceiro de troca acreditando que uma
relação contínua com o outro parceiro é tão importante que irá empenhar o
máximo de esforços para mantê-la" 36

As.definições apresentadas são muito próximas se percebermos os seguintes pontos: a

intenção, o desejo e a crença constituem o ponto de partida do compromisso; a busca de

continuidade também é uma parte integrante das definições e; por fim, temos o valor da

relação, onde, a este respeito, Morgan e Hunt (1994) comentam que urna relação só é

importante se a mesma for valiosa. A seguir, veremos como o compromisso se

desenvolve e os processos envolvidos à medida que ocorre esta evolução.

2.2.11.3. UM MODELO DE TRÊS COMPONENTES PARA O COMPROMISSO

A importância de se compreender melhor o compromisso é justificada por Gundlach,

Achrol e Mentzer (1995) da seguinte maneira:

"à medida que o paradigma de marketing se desloca para um [outroJ, no
qual os determinantes sociais do comportamento como confiança e
compromisso têm papéis cada vez mais importantes, pesquisadores estão
enfrentando o problema de lidar com constructos muito complexos,
sobrepostos, amorfos efrequentemente ambiguos. " 37

Para isto, os autores procuram apresentar e conceituar os componentes do compromisso,

propor os elementos que formam sua estrutura e relacioná-los com os processos

geradores de um compromisso de longo prazo.

35 MOORMAN, Christine ZAL1MAN, Gerald & DESHPANDE, Rohit. Relatíonships between
providers and users ... p. 316.

36 MORGAN, Robert M & HUNT, Shelby D. The commitment-trust ... p. 23.
37 GUNDLACH, Gregory T., ACHROL, Ravi S. e MENTZER, JoOOT. The structure of commitment in

exchange. p. 79.
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Quanto à conceituação do constructo, GundIach, AchroI e Mentzer (1995) afirmam que,

apesar da literatura apresentar diferenças, este parece estar evoluindo na direção de um

modelo de três componentes, que seriam os seguintes:

• componente de entrada ou instrumental, que representa uma ação afirmativa tomada

por um dos parceiros, criando uma espécie de aposta de auto-interesse na relação,

demonstrando algo mais que uma simples promessa. É um ato calculado, podendo

constituir-se em sinais evidentes, compromissos críveis e investimentos percebidos.

Uma vez efetuados, são dificeis ou impossíveis de serem empregados numa outra

troca da mesma forma e funcionam como barreiras à saída da relação. Como

exemplos temos a construção de uma nova fábrica para confeccionar uma marca

própria do parceiro ou o treinamento dado por fabricante para a força de vendas de

um distribuidor. Contratos de territórios exclusivos de venda, compartilhamento de

pesquisas de mercado efetuadas por um dos parceiros, aspectos sobre o projeto ou

tecnologia do produto também criam expectativas sobre o futuro da relação.

• componente atitudinal, que constitui uma ligação psicológica, identificação, afiliação

ou sobreposição de valores e não apenas um mero valor instrumental. Significa uma

ligação afetiva das metas e valores entre as partes envolvidas, representando uma

intenção duradoura em se desenvolver e manter uma relação estável de longo prazo.

Sobrepõe-se com outros constructos comportamentais, como motivação,

identificação, lealdade, envolvimento e intenção de comportamento. Para evitar tal

sobreposição, os autores focam apenas as intenções comportamentais,

operacionalizadas em termos de futuros compromissos de recursos e investimentos

realizados entre as partes. Formam a base para se desenvolver a confiança na

estabilidade da relação, complementando o componente de entrada.

• componente ou dimensão temporal, que ilustra o fato de que o compromisso é

valioso e, por isso, significa algo no longo prazo, fazendo com que as entradas e

atitudes devam ter que demonstrar consistência, resultando em maior confiabilidade.
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Ao contrário de outros autores, que apontam o compromisso de longo prazo como um

ciclo de auto-reforço a partir de um componente de entrada, Gundlach, Achrol e

Mentzer (1995) afirmam que nem todos os compromissos iniciais, por melhor

intencionados que sejam, conduzem a relações bem sucedidas e duradouras. Defendem

que não é o fato de haver um componente de entrada, mas a sua estrutura, a qual

influencia os tipos de sentimentos e normas sociais que se desenvolvem para caracterizar

e governar a relação, que, por sua vez, modelam a qualidade e a quantidade do

compromisso de longo prazo. Toma-se necessário, portanto, entender esta estrutura, o

que veremos a seguir.

2.2.11.4. A ESTRUTURA DO COMPROMISSO

Gundlach, Achrol e Mentzer (1995) apontam os seguintes elementos constituintes da

estrutura de um compromisso:

• credibilidade: magnitude dos compromissos combinados entre os parceiros, levando

ao estabelecimento das normas sociais;

• proporcionalidade: paridade de incentivos e motivações no compromisso, evitando o

oportunismo.

A credibilidade e a proporcionalidade influenciamo desenvolvimento das normas sociais,

que representam as expectativas compartilhadas com relação ao comportamento, bem

como do oportunismo. São estes elementos, por sua vez, que têm efeitos nos

compromissos de prazo mais longo.

As normas sociais evitam a incerteza, o conflito, o oportunismo, as burocracias e as

ineficiências de uma cooperação forçada através de hierarquias ou terceiros. Essas

normas evoluem na troca quando os parceiros compartilham estratégias e metas de forma

bilateral e buscam uma orientação de longo prazo. As normas incluem solidariedade,

mutualidade, flexibilidade, integridade e harmonização de conflitos.
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o estabelecimento das normas sociais numa relação de troca constitui-se na questão

central procurada pelos autores. A explicação fornecida é a seguinte: "compromissos

críveis de recursos especializados geram um forte desejo de desenvolvimento de normas

sociais reiacionais. Apostas críveis de auto-interesse de ambas as partes estabelecem a

base para a mutualidade e cooperação, que são os elementos-chave na condução das

normas sociais. Essas normas, por sua vez, detêm o oportunismo e encorajam os

parceiros para os demais compromissos na relação. De maneira oposta, onde as partes

empenham recursos menos do que críveis numa troca, os incentivos para cada parte

internalizar metas, valores e bem-estar do parceiro de troca são limitados ou estão

ausentes" 38.

o oportunismo descreve uma ocasião na qual alguém renega um acordo ou compreensão

para tomar vantagem de uma nova oportunidade. Onde os parceiros comprometem-se de

maneira desproporcional numa relação, a parte menos compromissada possui uma

vantagem em relação ao parceiro mais compromissado e pode tomar proveito desta

posição. Por outro lado, nas trocas altamente compromissadas, normas sociais podem

emergir para guiar e regular os padrões de comércio e conduta. Os beneficios de longo

prazo em se manter a solidariedade e mutualidade de interesses, harmonização da

resolução de conflitos e flexibilidade para se adaptar a ambientes em mutação

tipicamente pesam mais que qualquer excedente de curto prazo do oportunismo.

A própria existência de normas sociais tende a diminuir as tendências oportunísticas. A
medida que a confiança e o compromisso na relação deterioram, devido à presença do

oportunismo, os parceiros diminuemou limitam seus compromissos ao longo do tempo.

38 GUNDLACH GregoryT., ACHROL,Ravi S. e MENTZER,John T. The structureof commitment in
exchange. p. 81.
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2.2.11.5. COMPARAÇÃO COM O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA

RELAÇÃO

Sendo o compromisso lapidado na medida em que as normas sociais se desenvolvem,

verificamos que as etapas apresentadas anteriormente no processo de desenvolvimento

de urna relação de Dwyer, Schurr e Oh (1987) caminham numa direção muito próxima.

As etapas e subprocessos ali presentes referem-se à formação e desenvolvimento de

normas sociais. Na fase de exploração, a barganha, o exercício do poder justo, o

estabelecimento de normas e padrões de conduta e as expectativas nada mais são do que

processos que visam o próprio estabelecimento gradual destas normas, as quais evoluem

na fase de expansão e culminam com a fase de compromisso, quando laços fortes ligam

os parceiros de troca, "excluindo qualquer outro parceiro relevante que forneça os

mesmos beneficios" 39.

Com isto, queremos dizer que a evolução do compromisso, mediada pela expansão das

normas sociais, constitui-se na própria essência do desenvolvimento de uma relação.

2.2.11.6. CONCLUSÕES SOBRE O COMPROMISSO

O compromisso representa o mais elevado estágio de ligação relacional, sendo que as

variáveis comportamentais normas sociais e oportunismo constituem-se nas mediadoras

do seu processo de desenvolvimento.

O compromisso apresenta um componente de entrada, que representa uma ação

afirmativa por parte de um dos parceiros; um componente atitudinal, representado pelas

intenções duradouras dos parceiros em desenvolver e manter um compromisso de longo

prazo e; urna dimensão temporal, representando a consistência das entradas e atitudes

utilizadas na relação ao longo do tempo.

39 DWYER, F. Robert, SCHURR, Paul H. & OH, Sejo. Developing buyer-seller relatíonships. p. 19.
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o compromisso se reforça mutuamente e aumenta ao longo do tempo. A percepção de

cada parceiro dos componentes de entrada de compromisso do outro parceiro reforça os

compromissos individuais. Quanto maior a credibilidade nas entradas e nas intenções

num dado momento, maiores as entradas e intenções no período seguinte. Quanto maior

o desenvolvimento de normas sociais num dado período, maiores também serão as

entradas e intenções de compromisso no período seguinte. As entradas e intenções no

período seguinte são afetadas de maneira negativa pelo oportunismo do parceiro no

período atual.

A análise comportamental da estrutura de compromisso efetuada pelos autores ao longo

de vários períodos tem as seguintes implicações:

• espera-se que o compromisso se desenvolva como uma bola de neve, de forma que

compronussos e intenções críveis num dado período se reforcem no período

seguinte;

• compromissos críveis conduzam ao desenvolvimento de normas sociais relacionais,

as quais reduzem inclinações oportunísticas, fortalecem as intenções de compromisso

e reforçam o compromisso de longo prazo no período seguinte;

• componentes de entrada de compromisso desproporcionais pelos parceiros num dado

período estabelecem incentivos para que o parceiro menos comprometido aja

oportunisticamente. Este oportunismo desgasta o desenvolvimento de normas sociais

e as intenções de compromisso no período atual e o componente de entrada e as

intenções no período seguinte.

Por fim, deve ser lembrado que os componentes de entrada são necessários para iniciar o

desenvolvimento de normas sociais, sendo estas normas que se tomam a força motriz na

sustentação e fortalecimento do compromisso ao longo do tempo.
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2.2.12. ESQUEMAS E MODELOS INTEGRADORES

Até este ponto apresentamos diversos conceitos, idéias e esquemas referentes ao

relacionamento entre parceiros. Estamos prontos para apresentar e entender alguns

modelos mais complexos encontrados na literatura, que utilizam ou integram os vários

elementos vistos. Com o embasamento anterior, podemos compreender suas

contribuições, limitações e possíveis pontos de melhoria.

2.2.12.1. O ESQUEMA DE DUPONT (1998)

Dupont (1998), estudando o mercado de empresas distribuidoras de energia elétrica,

estabelece uma interessante ligação entre três dimensões anteriormente apresentadas:

confiança e compromisso, níveis de relacionamento e o contínuo estratégico. O esquema

proposto pelo autor é apresentado na figura 13.

Figura 13: Esquema de Dupont - Ligação entre Níveis de Relacionamento, Contínuo
Estratégico e Confiança-Compromisso

Alto Estratégia
Relaciona1

Abordagem
EstratégicaNível de

Confiança e
Compromiss Nível 2

Vinculo Social

Baixo
Nívell

Vínw.lo Tramacional

Nível do Vínculo
da Relação

Fonte: Dupont (1998) p.15.

Quando abordamos os níveis de relacionamento de Berry e Parasuraman (1991) em

seção anterior, fizemos uma critica sobre o esquema destes autores, onde, apesar de

interessante na visualização dos níveis ou tipos de relacionamentos, ele não permitia

entender o processo de desenvolvimento de uma relação, não deixando claro como se
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realizaria a passagem de um nível para outro, quais mudanças ocorreriam e como estas

se processanam.

o esquema integrativo de Dupont (1998) permite observar que, à medida que os níveis

de confiança e compromisso aumentam, desenvolvem-se elos mais fortes (de nível mais

alto) e a abordagem estratégica caminha para o extremo relacional.

Para uma empresa desenvolver uma vantagem competitiva sustentada, ela deve procurar

se estabelecer no extremo superior de cada uma das dimensões. Por exemplo, não é

interessante ter um nível elevado de confiança e compromisso tendo por meta formar um

vínculo financeiro. Também não é possível estabelecer laços estruturais quando houver

baixo nível de confiança e compromisso. Desta forma, altos níveis de confiança e

compromisso devem ser combinados com altos níveis de elos relacionais.

Dupont (1998) prega que, enquanto a confiança e o compromisso constroem a base da

relação, os elos sociais e estruturais fornecem o mecanismo de suporte. As empresas

podem fazer isto colocando na estrutura das suas organizações práticas e diretrizes que

conduzam a maiores níveis de confiança e compromisso. Somente com as relações

estabelecidas através da confiança e compromisso e sustentadas através destes laços, é

que as estratégias devem ser implementadas.

Cabe aqui uma crítica, onde o autor parece não ter percebido que as mudanças

organizacionais fazem parte da própria estratégia e devem ser implementadas na medida

em que se deseja aumentar o nível do relacionamento. Ou seja, o avanço no contínuo

estratégico e as respectivas mudanças organizacionais devem preceder ou ocorrer

conjuntamente com o aumento de nível reIacionaIdesejado.

Dando sequência a suas idéias, Dupont (1998) chama a atenção que o elo transacional

(aquele baseado em incentivos financeiros) constitui a base sobre a qual os outros elos .

podem ser estabelecidos. Sem esta base, elos sociais e estruturais não são efetivos em

sustentar uma vantagem competitiva no longo prazo. Encontramos nestas palavras a
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justificativa de nossa critica ao modelo de Berry e Parasuraman (1991): quando citamos

o exemplo do banco via internet, comentamos sobre empresas que tentam criar vínculos

estruturais sem as bases financeira e social, o que acaba gerando uma relação não

duradoura entre cliente e empresa e, portanto, qualquer tipo de vantagem competitiva

sustentada.

Outra interessante contribuição do autor é lembrar que determinados consumidores não

querem estabelecer uma relação e a obtenção do menor preço possível é a meta desejada.

Estratégias específicas devem ser desenvolvidas para estes consumidores orientados por

transação. Lembra que não se pode depender destes consumidores para o crescimento no

longo prazo, uma vez que o preço é facilmente imitável. As empresas devem trabalhar no

sentido de tentar deslocar estes consumidores ao longo do contínuo, construindo

relações mais fortes com eles. Desta forma, podem compreender melhor estes clientes e

desenvolver soluções conjuntas mutuamente benéficas.

A este respeito, tomamos as palavras de Berry (1995):

"alguns consumidores podem ser lucrativos como clientes transacionais,
mesmo não o sendo como clientes reiacionais. Certas empresas podem
desejar montar uma dupla estratégia: marketing de relacionamento para
alguns segmentos de mercado e marketing transacional para outros. [...] A
interpretação mais saudável é que o marketing de relacionamento não é
uma estratégia apropriada para todos os consumidores, porém outras
estratégias podem sê-lo. Mais ainda, múltiplas estratégias de
relacionamento podem ser necessárias para segmentos de mercado
distintos. " 40

As estratégias orientadas para o relacionamento visam diminuir os custos de longo prazo

para ambas as partes ao invés dos custos unitários das transações de curto prazo. Uma

vez que as relações são estabelecidas através da confiança e compromisso e mantidas

40 BERRY, Leonard L. Relationship marketing of services - growing interest, emerging perspectives.
Joumal of the Academy of Marketing Science, v. 23, n. 4, p. 239, 1995.
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através de elos sociais e estruturais, as empresas devem implementar estratégias que

beneficiem ambas as partes da relação.

Consideramos o esquema apresentado muito interessante pela integração entre as três

dimensões e pela lembrança de que nem sempre o relacionamento é desejado. Um único

ponto possa talvez ser acrescentado no futuro: integrar as etapas de desenvolvimento da

relação e seus subprocessos, conforme proposto por Dwyer, Schurr e Oh (1987)

juntamente com a evolução da confiança e do compromisso.

2.2.12.2. A MODELAGEM DA QUALIDADE DO RELACIONAMENTO COMO

A MEDIADORA ENTRE SATISFAÇÃO E RETENÇÃO

Por décadas, um dos principais constructos em predizer o comportamento [futuro] do

consumidor tem sido sua satisfação geral (Garbarino e Johnson 1999), como se houvesse

uma relação direta entre estes constructos, a qual, entretanto, é considerada fraca ou

inexistente (Hennig- Thurau e K.lee 1997). O que se observa com razoável frequência são

clientes satisfeitos e muito satisfeitos abandonarem as empresas com as quais fazem

negócios. Conforme Reichheld nos lembra: "entre 65% e 85% dos clientes que

abandonaram disseram que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com seu fornecedor

anterior" 41. Se o objetivo do marketing de relacionamento é a retenção, é necessária

uma maior investigação na relação entre satisfação e retenção e identificar as causas

desta divergência, uma vez que a ênfase maior no marketing relacional aumentou a lista

de fatores que predizem intenções futuras (Garbarino e Johnson 1999).

Alguns autores passaram a estudar um mediador entre a satisfação e a retenção,

chamando-o de qualidade do relacionamento (Hennig- Thurau e Klee 1997; Storbacka,

Strandvik e Gronroos 1994). Defendem que, além da satisfação e da qualidade

percebida, as quais se referem a dimensões do produto ou serviço, a avaliação da relação

com a empresa também impacta a retenção e, por isto, deve ser considerada. É a

41 REICIllIELD, Frederick F. Loyalty-based management. p. 71.
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qualidade da relação que incorpora uma perspectiva dinâmica à qualidade de serviços e

liga o gerenciamento de serviços (e sua noção de qualidade percebida) ao marketing de

relacionamento (Storbacka, Strandvik e Grônroos 1994). A qualidade da relação

representa, então, o grau com que esta relação preenche as necessidades do consumidor

associadas com aquela relação (Hennig- Thurau e Klee 1997).

Os trabalhos de Storbacka Storbacka, Strandvik e Grõnroos (1994) e o de Hennig-

Thurau e Klee (1997) representam um esforço na tentativa de se estabelecer um

mediador entre a satisfação e a retenção. Por outro lado, o estudo de Garbarino e

Johnson (1999) procura demonstrar que as intenções futuras do consumidor nem sempre

apresentam um mediador em que a satisfação representa um dos elementos; para alguns

tipos de clientes, a satisfação geral relaciona-se diretamente com as intenções futuras do

consumidor, enquanto que, para outros, existe a presença de um mediador, mas sem a

presença da satisfação.

2.2.12.2.1. O MODELO DE HENNIG- THURAU E KLEE (1997)

O trabalho de Hennig- Thurau e Klee (1997) mostra a fraqueza e até mesmo a

inexistência de uma relação direta entre satisfação e retenção. O estudo destes autores

procura apresentar uma compreensão mais complexa da relação entre estes constructos,

propondo um mediador entre eles, chamado de qualidade da relação. A Figura 14 mostra

a estrutura proposta pelos autores, cuja justificativa e explicação de seus principais

elementos serão expostos a seguir.

Os autores atribuem a existência de um constructo mediador mais complexo entre

satisfação e retenção devido à característica geralmente volátil e pouco estável da

satisfação. Para explicar porque tantos clientes satisfeitos abandonam a relação (ou

mesmo porque clientes insatisfeitos não a abandonam), expõem que a percepção relativa

da qualidade do produto pelo consumidor, devido a suas propriedades de maior

estabilidade e durabilidade, atue de forma semelhante à atitude do consumidor.
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Figura 14:Modelo Conceitual da Relação Satisfação-Retenção

QualidJId. do Reladonamento

i t
Fatores Situadonals, Conlutullls e Intra-psicclôgicos I

Fonte: Hennig-Thurau e K1ee (1997), p. 742_

Com a conceituação de qualidade, de maneira parecida com a de atitude, faz os autores

estabelecerem uma relação entre os conceitos de percepção de qualidade manifesta (*) e

latente (U) com os graus de envolvimento do consumidor - alto e baixo -.

Os fatores psicológicos fazem com que a avaliação do produto pelo consumidor

aumente, diminua ou permaneça estável com o tempo. Estas avaliações percebidas é que

influenciam a retenção. Porém, tal influência ocorre somente com aqueles consumidores

que tenham uma percepção da qualidade de forma manifesta, o que ocorre somente com

as pessoas altamente envolvidas com o produto.

Os autores incorporam as variáveis de confiança-compromisso e o próprio modelo de

Morgan e Hunt (1994), apresentado em seção anterior. Conforme proposto por Hennig-

Thurau e K1ee(1997), a percepção da qualidade influencia a formação da confiança e do

compromisso.

(*) percepção de qualidade manifesta é baseada num julgamento cognitivo formado antes da coleta de
dados. É típica em situações de alto envolvimento onde o consumidor coletou e processou amplamente
informações sobre o produto ou serviço.

(U) percepção da qualidade latente é quando o julgamento da qualidade é coletado no ato da medida e
formada pela primeira vez neste ponto. Geralmente ocorre em processos de baixo envolvimento,
quando o consumidor não está interessado emocional ou cognitivarnente no produto.
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Estes três elementos constituem o ponto central do modelo, que é chamado de qualidade

da relação, sendo a responsável pela ligação entre satisfação e retenção. Uma relação de'

alta qualidade deve apresentar níveis elevados nas três dimensões.

o modelo apresentado por Hennig-Thurau e Klee (1997) traz duas interessantes

contribuições:

• permite visualizar a forma como a confiança e o compromisso se desenvolvem a

partir da utilização da qualidade percebida;

• pode ser utilizado como base conceitual para o desenvolvimento de projetos de

mensuração que procurem estimar melhor o impacto da satisfação sobre a retenção.

2.2.12.2.2. O MODELO DE STORBACKA, STRANDVIK E GRÕNROOS (1994)

Partindo dos pressupostos estabelecidos para a qualidade de serviços e satisfação do

consumidor, Storbacka, Strandvik e Grõnroos (1994) propõem um modelo vinculando o

o gerenciamento de serviços (e seu conceito de qualidade de serviço percebida) ao

marketing de relacionamento. Além disso, mostram como o relacionamento com o

cliente vincula-se à rentabilidade desta relação.

Os autores estabelecem, inicialmente, as diferenças entre o marketing tradicional e o

marketing de relacionamento, contrastando transação discreta com troca relacional e

busca de novos clientes com manutenção e incremento da relação. Além disso,

apresentam os conceitos de marketing ofensivo e defensivo; enquanto o primeiro

concentra-se em atrair consumidores insatisfeitos dos concorrentes, o segundo procura

administrar a insatisfação entre os próprios clientes, sendo os dois componentes da

estratégia defensiva a satisfação do consumidor e as barreiras à mudança, formadas pelos

diferentes tipos de custos (busca, aprendizado e emocional), bem como os esforços e

riscos envolvidos (financeiros, psicológicos e sociais).

A satisfação do consumidor é apresentada como um indicador orientado para o futuro e

serve como um complemento às tradicionais medidas de desempenho, como retomo do
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investimento, fatia de mercado e lucro. A rentabilidade é aumentada a partir do foco nos

clientes atuais, pois a satisfação conduz a menores custos, maior retenção e maior

receita. Um consumidor satisfeito, cria uma relação mais forte com o fornecedor e isto

conduz a uma longevidade da relação (retenção ou lealdade). A retenção, por sua vez,

gera um fluxo seguro e crescente de receitas ao longo do tempo, conduzindo a um

aumento da rentabilidade. O modelo proposto pelos autores incorpora esta sequência

básica, onde a qualidade de serviços conduz a satisfação do consumidor, que conduz ao

fortalecimento da relação, que conduz a longevidade da relação a qual conduz a

rentabilidade da relação com o consumidor. Porém outros aspectos, acrescentando novas

perspectivas, são também incluídos. A figura 15 mostra o estudo efetuado.

Figura 15:Modelo de Rentabilidade da Relação

Fonte: Storbacka, Strandvik e Grõnroos (1994), p. 23.

O primeiro ponto de destaque é que a satisfação representa somente uma das dimensões

para o fortalecimento da relação, que abrange o comportamento de compra e de

comunicação (recomendações boca-a-boca e reclamações). A ligação entre a satisfação

do consumidor e a força do relacionamento não é direta, mas, influenciada por outros

elementos, como os vínculos e o compromisso. Os vínculos atuam como barreiras à

mudança, enquanto o compromisso refere-se às intenções e planos para o futuro. Dez

tipos de vínculos no mercado consumidor, trazidos de estudos anteriores de Liljander e

Strandvik, são apresentados pelos autores: legal, econômico, tecnológico, geográfico,
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temporal, conhecimento, social, cultural, ideológico e psicológico. Enquanto os cinco

primeiros vínculos - legal, econômico, tecnológico, geográfico e temporal - constituem

barreiras de saída efetivas para o consumidor, que não podem ser facilmente por ele

influenciadas, mas observadas e gerenciadas pela empresa, os demais vínculos -

conhecimento, social, cultural, ideológico e psicológico - representam fatores perceptuais

dificeis de serem medidos e administrados pela empresa, podendo estar conectados aos

valores e preferências do consumidor. Quanto ao compromisso, os autores julgam

necessário entender sua diferença em relação à lealdade: esta última refere-se ao

comportamento de compra observado, podendo também ser utilizado numa perspectiva

transacional, enquanto o compromisso representa um processo de adaptação resultante

das intenções entre as partes e de atitudes positivas; a lealdade tem a ver somente com as

compras repetidas dentro de uma relação, enquanto o compromisso representa a

intenção de agir dos parceiros e sua atitude em relação à interação; finalmente, a lealdade

pode ocorrer independentemente de uma atitude positiva e de relações de longo prazo,

não requerendo, necessariamente, um compromisso positivo por parte dos

consumidores.

o segundo ponto está na ligação entre a força da relação e sua longevidade. Nem sempre

atitudes e comportamentos positivos por parte do consumidor são responsáveis pela

duração da relação. Esta pode se originar tanto de fatores extrínsecos quanto intrinsecos.

As alternativas percebidas relacionam-se ao primeiro caso, pois não podem ser

influenciadas pelo consumidor, já que representam a estrutura do mercado (monopólio,

oligopólio ou concorrencial) ou as limitações geográficas impostas. Quanto aos fatores

intrínsecos, temos o poder da relação ou o gerenciamento dos episódios críticos,

representando elementos de grande importância na relação, pois um episódio crítico

pode fortalecer a relação e compensar diversos episódios rotineiros insatisfatórios. Por

outro lado, um episódio crítico mal sucedido pode encerrar a relação repentinamente,

mesmo depois de anos de episódios rotineiros satisfatórios e uma relação considerada

forte.
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Finalmente, temos a análise da relação entre longevidade e rentabilidade, onde defendem

os autores que não há muita lógica em se incrementar uma relação com um consumidor

não lucrativo. A dificuldade de se calcular a lucratividade da relação advém de problemas

de alocação de custos a relações específicas. Os melhores cost drivers são os episódios

de uma relação. Os autores, citando trabalhos realizados por Gummesson, propõem uma

matriz de configuração de episódios de cada consumidor e os respectivos custos. Deve-

se também compreender a receita da relação, com base na concentração de negócios do

cliente. Desta forma, para se analisar a rentabilidade de uma relação é necessária uma

análise sistemática das configurações das relações: os serviços utilizados pelo

consumidor, a configuração do episódio e os canais de entrega utilizados. Com base

nestas informações, os fornecedores podem melhorar o processo do relacionamento e

buscar maneiras de melhorar a lucratividade na relação com o consumidor.

Concluem os autores que, sem uma compreensão adequada de como administrar a

qualidade dos serviços com os consumidores numa base dinâmica e de longo prazo, a

empresa não será capaz de utilizar plenamente as oportunidades da vantagem

competitiva oferecidas pela estratégia de marketing de relacionamento.

2.2.12.2.3. O MODELO DE GARBARINO E JOHNSON (1999)

O modelo apresentado por Garbarino e Johnson (1999) estuda os diversos tipos de

frequentadores de um teatro, comparando os assinantes de temporada com os

compradores eventuais de ingressos. A idéia central apresentada pelos autores é que

grupos de consumidores, distintos quanto ao seu grau de relacionamento com uma

organização, têm suas intenções futuras avaliadas de maneiras diferentes.

Os grupos diferem tanto no nível das avaliações como na própria relação estrutural das

avaliações. Consumidores que tenham fortes relações com a organização, além de

apresentar altos níveis de confiança e compromisso, têm estas variáveis como centrais em

sua estrutura de crenças e atitudes. Já os consumidores de baixo nível relacional (ou alto
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nível transacional) têm suas intenções direcionadas pela satisfação geral, com os

constructos de confiança e compromisso representando avaliações periféricas.

Independentemente do grau de orientação relacional, supõe-se que a influência dos

componentes de atitude sobre a satisfação geral seja semelhantepara os diversos tipos de

consumidores. Estes componentes são representados pela satisfação com os atores,

familiaridade com os mesmos, atitudes sobre a peça e atitudes em relação ao teatro. São

semelhantes às atitudes sobre vendedores, atmosfera, produto e instalações físicas,

comuns nas avaliações de qualidade e satisfação.

Os autores utilizam dois modelos para investigar as relações estruturais das avaliações

dos componentes e a avaliação global. O primeiro deles, apresentado na figura 16,

representa a estrutura dos clientes com alto nível relacional, onde sugere-se que a

confiança e o compromisso representam os constructos mediadores entre componentes

da atitude e as futuras intenções. No segundo modelo, ilustrado na figura 17, observa-se

a estrutura dos clientes com baixo nível relacional, tendo a satisfação geral como a

mediadora das relações entre os componentes de atitude e a confiança, o compromisso e

as intenções futuras.

Figura 16:Modelo de Confiança e Compromisso como Mediadores

Fonte: Garbarino e Johnson, p. 74.
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Figura 17:Modelo de Satisfação Geral como Mediador

Fonte: Garbarino e Jolmson, p. 75.

Garbarino e Johnson (1999) concluem que os constructos podem ser identificados

distintamente, além de interagir de maneira diversa para os diferentes grupos de

consumidores. Por isso, defendem que as estratégias de marketing de relacionamento

direcionadas para clientes com alto grau de relacionamento devem focar em manter e

construir a confiança e o compromisso ao invés da satisfação geral.

2.2.12.3. COMENTÁRIOS SOBRE OS ESQUEMAS E MODELOS

APRESENTADOS

Verificamos que o objetivo de se elaborar um constructo menos volátil que' a satisfação

do consumidor é alcançado tanto no modelo de Hennig-Thurau e K1ee(1997) como no

de Storbacka, Strandvik e Grõnroos (1994). No primeiro, a qualidade da relação é obtida

através da qualidade percebida, da confiança e do compromisso, enquanto, no segundo,

esta é elaborada a partir da força e da longevidade do relacionamento. Convém observar

que a relação entre o conceito de satisfação e qualidade percebida no modelo de

Storbacka, Strandvik e Grõnroos (1994) é inversa à relação apresentada anteriormente

por Hennig-Thurau e Klee (1997). Apesar disto, os resultados obtidos não são

comprometidos. Acreditamos ser possível elaborar um modelo mais completo para

114



explicar o relacionamento entre comprador e fornecedor, através de uma integração de

diversos elementos apresentados nestes dois modelos.

Comparando-se o modelo de Storbacka, Strandvik e Grônroos (1994) com o de Dupont

(1998), observamos que o fortalecimento da relação, no primeiro caso, ocorre através da

satisfação do consumidor aliada aos compromissos e vínculos formados. No outro

modelo, vemos que este fortalecimento acontece com a evolução dos níveis de

relacionamento, na medida em que os níveis de compromisso e confiança evoluem e elos

mais fortes são formados. O que o modelo de Storbacka e seus colegas não trata é a

evolução da abordagem estratégica, passando do extremo transacional para o relacional,

à medida que o fortalecimento e a longevidade da relação se desenvolvem. Tal fato é

fundamental para que a empresa possa evoluir estruturalmente e um dos maiores desafios

para uma prática bem sucedida do marketing de relacionamento.

Quanto ao modelo de Garbarino e Johnson (1999), verificamos que este apresenta uma

abordagem distinta sobre a questão da satisfação, separando os clientes conforme o grau

de relacionamento e questionando a utilização da satisfação geral como mediador nas

intenções de compra futura de clientes que apresentam alto grau de relacionamento. Este

trabalho pode representar uma barreira para aqueles que pretendiam integrar a satisfação

e a retenção através da qualidade da relação, ao mesmo tempo que abre novas frentes de

pesquisa sobre o papel da satisfação na retenção. Este modelo permite também

acrescentar mais uma dimensão no contínuo das estratégias de marketing, conforme

comentado antecipadamente em seção anterior, podendo ser chamado de variável

mediadora das intenções futuras. No extremo transacional, temos a satisfação geral,

enquanto no extremo relacional a confiança e o compromisso.

Observamos também que o esquema de Dupont (1998) antecipa uma interessante

conclusão apresentada por Garbarino e Johnson (1999), quanto à presença da confiança

e do compromisso, ao comentar que altos níveis destas variáveis devem ser combinados

apenas quando houver interesse em criar elos relacionais mais elevados.
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Os modelos apresentados possuem uma enorme riqueza que pode ser explorada de

diversas maneiras. Porém, percebemos que, apesar dos avanços ocorridos nos últimos

anos, ainda restam muitas dúvidas sobre as principais variáveis determinantes de um

relacionamento, sua inter-relações e o papel exercido por cada uma delas sobre a

evolução de uma relação. Nossa investigação empírica deve procurar entender melhor os

principais fatores envolvidos no relacionamento e o próprio processo de

desenvolvimento de uma relação. O capítulo seguinte apresenta e justifica a metodologia

que embasa este trabalho.
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3. METODOLOGIA

3.1. PLANO DO CAPÍTULO

Este capítulo apresenta as diversas etapas da metodologia a ser empregada neste

trabalho.

Inicialmente, apresentamos a finalidade da pesquisa e uma breve revisão de seus

objetivos. Em seguida, examinamos as diferenças entre as abordagens exploratórias e

conclusivas, mostrando as razões de ter escolhido o primeiro caso. Na sequência,

comentamos os métodos de coleta de dados, apontando as vantagens e desvantagens

entre os dados primários e secundários. Segue-se uma apresentação de alguns métodos

diretos de pesquisa qualitativa que podem ser utilizados em levantamentos primários de

dados, especificamente os grupo de foco e as entrevistas em profundidade. Ao longo das

seções apresentadas, apontamos e justificamos os diversos caminhos escolhidos para este

trabalho. Foram utilizadas as obras de Malhotra (1999), Churchill (1999) e Aaker,

Kumar e Day (1998).

Em seguida, comentamos o método do caso, com destaque para a obra de Yin (1994).

São apresentados aspectos como o projeto de pesquisa, os preparativos e a coleta de

dados, a análise das evidências encontradas e a formatação do relatório para esta

metodologia. Damos destaque para o projeto, contendo as questões de estudo, seus

propósitos, as unidades a serem analisadas e a lógica da análise a ser efetuada. À medida

que mostramos cada tópico, apontamos as escolhas efetuadas para este estudo.

Finalmente, apresentamos o roteiro das entrevistas, contendo as questões utilizadas no

trabalho de campo, a maneira como a coleta de dados foi efetuada e a forma como as

análises serão efetuadas.
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3.2. O PROCESSO DE PESQUISA

Para Aaker, Kumar e Day (1998), uma pesquisa evolui através de uma série de etapas,

cada uma representando uma resposta às seguintes questões:

• porque se deve fazer a pesquisa?

• qual pesquisa deve ser feita?

• vale a pena fazer a pesquisa?

• como a pesquisa deve ser projetada de forma atingir seus objetivos?

• o que será feito com a pesquisa?

A resposta à primeira questão deve estabelecer a finalidade da pesquisa, entender as

decisões a serem tomadas, assim como os problemas e oportunidades a serem

diagnosticados. Em nosso caso, estamos procurando uma melhor compreensão do

processo de desenvolvimento de uma relação e os principais fatores que influenciam o

relacionamento entre uma empresa e seus consumidores. Este entendimento permitirá a

elaboração e utilização de estratégias de marketing de relacionamento de uma maneira

mais eficiente e eficaz.

A segunda resposta deve traduzir a finalidade anterior em objetivos, que devem indicar

aos pesquisadores as questões a serem respondidas pelo estudo. Temos, então, como

questões principais entender como o relacionamento se desenvolve ao longo do tempo,

assim como compreender quais os principaisfatores que influenciamuma relação e como

isto ocorre.

A terceira questão procura abordar o valor da informação, referindo-se aos problemas de

custo/beneficio envolvidos na pesquisa, que não serão tratados neste trabalho.

A resposta à pergunta seguinte, abordando questões de projeto, refere-se ao tipo de

abordagem e o método de coleta de dados a ser utilizado. Nossa pesquisa é do tipo

exploratório, com análise de casos múltiplos, onde os dados serão coletados através de

entrevistas individuais em profundidade.
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Finalmente, a pesquisa contribuirá para enriquecer o conhecimento existente, com a

integração dos achados empíricos à teoria atual, bem como oferecerá sugestões sobre a

utilização do conhecimento obtido para as empresas que desejarem praticar o marketing

de relacionamento de maneira mais eficiente e eficaz.

Os passos necessários, apresentados por Aaker, Kumar e Day (I 998), ligam-se num

processo sequencial, cujas decisões preliminares relacionam-se às decisões posteriores,

sendo as etapas iniciais modificadas à medida que a pesquisa evolui para as etapas

seguintes e novas descobertas e possibilidades são efetuadas. Os passos são os seguintes:

• finalidade da pesquisa

• problemas e oportunidades

• alternativas de decisão

• usuários da pesquisa

• estabelecer os objetivos

• questões de pesquisa

• hipóteses

• limites do estudo

• projeto de pesquisa

•

• escolher entre as abordagens de pesquisa

• especificar o plano de amostragem

• projetar o experimento

• projetar o questionário

coletar os dados

preparar e analisar os dados

apresentar os resultados da pesquisa e as recomendações

•

•

A finalidade da pesquisa foi amplamente discutida na introdução deste trabalho. A seguir

re-apresentamos os objetivos e, na sequência, introduzimos as demais etapas do processo

de pesquisa.
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3.3. OBJETIVOS

o objetivo geral deste trabalho é oferecer contribuições para descrever e explicar

melhor os diversos fatores que influenciam a intensidade do relacionamento entre

uma empresa e seus consumidores.

o trabalho apresenta os seguintes objetivos específicos:

<D sistematizar o conhecimento encontrado sobre o fenômeno do relacionamento e

buscar uma melhor compreensão sobre o processo de desenvolvimento de uma

relação e dos fatores que determinam a formação de relacionamentos entre uma

organização e seus clientes;

@ investigar, através de pesquisa empírica, como é o processo de desenvolvimento de

um relacionamento e determinar como as diversas variáveis detectadas em nosso

levantamento bibliográfico afetam uma relação entre a empresa e seus clientes;

Q) enriquecer o conhecimento, através da análise e integração dos achados da pesquisa

empírica aos contructos e teoria existente;

@ oferecer sugestões de como as empresas podem reforçar a intensidade de seus

relacionamentos com os clientes.

Com os objetivos estabelecidos, apresentamos, a seguir, os diversos aspectos referentes

ao projeto de pesquisa.

3.4. O PROJETO DE PESQUISA

Churchill (1999) afirma que o projeto de pesquisa representa uma estrutura ou plano

para se conduzir o estudo mercadológico, detalhando os procedimentos essenciais para a

obtenção da informação necessária, permitindo estruturar ou resolver o problema de

pesquisa de marketing. Esta seção apresenta as diferentes abordagens de pesquisa, os

diversos métodos de coleta de dados e apresenta o método de análise de casos.
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3.4.1. DEFINIÇÃO DA ABORDAGEM DE PESQUISA

Para Malhotra (1999), os projetos de pesquisa podem ser classificados como

exploratórios ou conclusivos, sendo seus objetivos e características apresentados no

quadro 7. Afirma que uma pesquisa exploratória é utilizada quando se necessita uma

compreensão do problema enfrentado, sendo utilizada naqueles casos em que se

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

ou realizar descobertas adicionais antes que uma abordagem possa ser desenvolvida. Os

resultados obtidos numa pesquisa exploratória podem ser verificados através de uma

pesquisa conclusiva, que necessita de informações claramente especificadas, uma vez que

esta testa hipóteses específicas e examina relações determinadas. De acordo com o autor,

as pesquisas conclusivas podem ser descritivas ou causais, sendo a primeira utilizada

para descrever características ou funções do mercado e, a segunda, para determinar

relações de causa e efeito.

Exploratória

Quadro 7: Diferenças entre Pesquisa Exploratória e Conclusiva
Conclusiva

Objetivo Gerar compreensão e insights

Características Informação necessária é
definida de maneira vaga
Processo de pesquisa é flexível
e não estruturado
Amostra é pequena e não
representativa
Análise de dados primários é
qualitativa

Testar hipóteses especificas e
examinar relações

Informação necessária está
claramente definida
Processo de pesquisa é formal e
claramente definido
Amostra é ampla e
representativa
Análise de dados é quantitativa

Achados I Resultados Tentativa Conclusiva

Etapa Seguinte Geralmente seguida por
pesquisa exploratória
complementar ou conclusiva

Achados são utilizados como
entradas para tomada de
decisão

Fonte: Malhotra (1999), p. 84.

Malhotra (1999) considera a pesquisa exploratória significativa em qualquer situação

onde o pesquisador não tem compreensão suficiente para prosseguir com o projeto de

pesquisa e apresenta os seguintes objetivos para este tipo de estudo:
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• formular um problema ou definirum problema de maneira mais precisa;

• identificar cursos de ação alternativos;

• desenvolver hipóteses;

• isolar variáveis e relações-chave para investigação posterior;

• realizar descobertas (insights) para desenvolver uma abordagem para o problema;

• estabelecer prioridades para uma pesquisa posterior.

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

melhor compreensão do problema para formular hipóteses específicas, havendo também

diversas tentativas para se explicar um fenômeno de marketing. Além dos objetivos já

apontados, acrescenta que, um estudo exploratório permite aumentar a familiaridade com

o problema e clarear os seus conceitos. Dizem ainda Aaker, Kumar e Day (1998) que,

entre outras finalidades, os estudos exploratórios são utilizados quando se procura

decidir que variáveis relevantes necessitam ser consideradas e, que, ainda, neste tipo de

estudo, as hipóteses são vagas, mal definidas ou tampouco existem.

Uma vez que o entendimento do processo de desenvolvimento de uma relação e dos

principais fatores que afetam um relacionamento ainda são pouco claros, o que pôde ser

observado na revisão efetuada através da diversidade de modelos e das diferenças em

suas respectivas estruturas, nosso trabalho será de natureza exploratória. Procuramos

obter uma melhor compreensão destes principais fatores e a maneira como estes

influenciam a manutenção e o desenvolvimento de uma relação entre empresa e cliente

na área de serviços. Para isto, pretendemos isolar e investigar aspectos específicos dos

diversos elementos apresentados na revisão, procurando desenvolver idéias e descobrir

pontos de vista que permitam abordar melhor a questão do desenvolvimento do

relacionamento, possibilitando a utilização dos resultados no estabelecimento de

prioridades para estudos posteriores.

A seguir, apresentamos os diversos pontos a serem considerados na coleta de dados:

dados secundários e primários; métodos de pesquisa qualitativa, com destaque para os
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métodos diretos, tais como grupo de foco e entrevistas em profundidade e; análise de

casos.

3.4.2. MÉTODOS DE COLETA DE DADOS

3.4.2.1. DADOS SECUNDÁRIOS E DADOS PRIMÁRIOS

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

especificado, o esforço deve se concentrar na coleta de dados, que podem estar

disponíveis em fontes primárias ou secundárias.

Malhotra (1999) aponta as vantagens e desvantagens dos dados secundários, bem como

apresenta características de dados internos e externos, que apresentamos a seguir.

Os dados secundários são aqueles que foram coletados para outras finalidades, distintas

do problema em estudo. Têm a vantagem de poderem estar facilmente disponíveis, além

da possibilidade de serem obtidos de maneira barata e rápida, podendo ajudar a

identificar melhor o problema, defini-lo melhor, desenvolver uma maneira para sua

abordagem, formular um projeto de pesquisa apropriado, responder certas questões e

testar algumas hipóteses e, interpretar os dados de maneira mais reveladora. Entretanto,

nem sempre fornecem respostas para todos os problemas de pesquisa não rotineiros,

apresentando limitações de relevância e precisão (Malhotra 1999).

Os dados secundários podem ser internos ou externos. Os dados externos são aqueles

gerados por fontes fora da empresa, geralmente na forma de material publicado, bancos

de dados on-line ou informações produzidas por serviços sindicalizados. Os dados

secundários internos são aqueles que foram gerados pela empresa na qual a pesquisa está

sendo conduzida, mas para outras finalidades. Neste último caso, podem estar num

formato pronto para uso, como informação fornecida por um sistema de suporte a

decisão gerencial. Outras vezes, apesar de existirem, podem requerer um processamento
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considerável para que possa ser utilizado ou, ainda, nem sempre facilmente acessível,

requerendo algum processamento para extraí-lo (Malhotra 1999).

Churchill (1999) considera os dados secundários externos como públicos ou comerciais.

O primeiro representa estatísticas publicadas regularmente e que são disponibilizadas sem

cobrança aos usuários interessados, enquanto o segundo tipo são fornecidos por

organizações comerciais que vendem seus serviços a vários usuários.

Em nosso caso, temos como dados secundários externos a parte deste trabalho referente

ao levantamento bibliográfico, realizado através de material publicado e bancos de dados

on-line sobre publicações. Foi utilizada a base ABI-Infonn/Proquest e efetuado um

levantamento de periódicos e livros depositados nas bibliotecas da EAESPIFGV,

FEAlUSP e FFLCHlUSP. Em diversas ocasiões, indicações da base computadorizada

nos remeteram a publicações impressas, pois nem sempre o texto completo era

disponibilizado pelo sistema.

Sendo importante conhecer o comportamento de compra praticado, dados secundários

internos permitiram acesso a informações sobre os clientes, principalmente valores

mensais gastos e tratamentos adquiridos nos últimos cinco anos e, no caso de

condicionamento físico, dias de frequência e algumas atividades praticadas de maneira

monitorada (por exemplo, bicicleta e esteira) nos últimos doze meses. Os dados contidos

nestas fichas permitiram identificar consumidores com certos padrões de comportamento

e verificar algumas informações fornecidas.

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

se resolver o problema em mãos. Devem ser coletados quando as fontes de dados

secundárias forem esgotadas ou trouxerem apenas retornos marginais. Os dados

primários podem ser de natureza qualitativa ou quantitativa. A investigação empírica foi

efetuada com base em dados primários de natureza qualitativa.
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3.4.2.2. MÉTODOS DE PESQUISA QUALITATIVA

Enquanto a pesquisa quantitativa é realizada de forma estruturada, procurando mensurar

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

serve para produzir descobertas interessantes e permitir uma melhor compreensão do

problema colocado. Quando um novo problema de pesquisa de marketing está sendo

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

estudos qualitativos não podem ser vistos como conclusivos e, tampouco utilizados para

fazer generalizações sobre a população de interesse.

Conforme Malhotra (1999), são diversos os motivos que levam à realização de uma

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

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

serem capazes de responder certas questões, seja pelo fato de invadir sua privacidade,

por perturbá-las de alguma maneira ou por ter um impacto negativo em seu ego ou

status. Além disso, aponta, as pessoas podem ser incapazes de providenciar respostas

precisas a questões que mexem com seu subconsciente, onde os valores, emoções e

motivos presentes são encobertos do mundo exterior por racionalizações e outras

defesas do ego. Conclui, afirmando que, nestes casos, a informação pode ser melhor

obtida através de pesquisa qualitativa.

Os métodos qualitativos são classificados por Malhotra (1999) em diretos e indiretos,

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

não disfarçado, ou seja, a finalidade do projeto é revelada aos pesquisados ou então

toma-se óbvia a partir das questões formuladas, sendo suas principais técnicas as

entrevistas em profundidade e os grupos de foco. Já o método indireto disfarça o

objetivo verdadeiro do projeto, sendo utilizadas diversas técnicas projetivas para este

propósito.

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

definido de maneira precisa o suficiente que permite uma clara especificação a priori dos
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comportamentos a serem observados e das categorias que serão utilizadas para registrar

e analisar a situação, enquanto as observações não estruturadas são utilizadas nos

estudos onde a formulação do problema não é específica, sendo permitida uma boa dose

de flexibilidade aos observadores naquilo que observam e registram. O autor aponta que

a utilização de uma abordagem estruturada exige uma decisão prévia e precisa do que

deve ser observado, além da definição das categorias e unidades especificas para registrar

as observações, pressupondo hipóteses específicas e, por isso, sendo mais apropriada

para estudos descritivos e causais. A abordagem não estruturada pode ser útil em gerar

descobertas sobre as dimensões relevantes de um determinado comportamento reflexivo

ou de busca, podendo não ser apropriado para se testar hipóteses, uma vez que diversos

tipos de comportamento podem ser registrados e há uma dificuldade em codificar e

quantificar os dados de uma maneira consistente.

Este trabalho utiliza métodos qualitativos, uma vez que se trata de urna pesquisa

exploratória, onde se busca uma melhor compreensão do problema estudado. Além

disso, um projeto estruturado pode provocar respostas imprecisas, pois estamos

trabalhando diversos elementos subjetivos, de difícil compreensão e operacionalização.

Alguns trabalhos efetuados sobre o tema apontam a falta de entendimento adequado dos

conceitos utilizados ou operacionalizações inadequadas de constructos quando

resultados inesperados são encontrados, o que reforça a necessidade de pesquisas

exploratórias adicionais. Além disso, utilizamos métodos diretos, esperando que estes

tragam melhores resultados neste ponto do conhecimento, pois estamos buscando

verificar quais os principais conceitos envolvidos no processo de relacionamento e como

estes influenciam a relação. Acreditamos que expor aos entrevistados os objetivos da

pesquisa resulta numa colaboração mais efetiva para atingir os propósitos propostos.

Com os principais fatores compreendidos e as relações bem estabelecidas, acreditamos

que estudos posteriores poderão, inclusive, se utilizar de técnicas projetivas para efetuar

um aprofundamento da questão ou mesmo técnicas estruturadas para analisar problemas

bem definidos.
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Em seguida apresentamos uma análise dos métodos diretos, ou seja, não disfarçados, de

pesquisa qualitativa.

3.4.2.3. MÉTODOS DIRETOS DE PESQUISA QUALITATIVA

Entre os métodos diretos mais conhecidos temos o grupo de foco e a entrevista em

profundidade.

Um grupo de foco é uma entrevista realizada de maneira natural e não estruturada por

um moderador treinado, que escuta um grupo de individuos pertencentes ao mercado-

alvo apropriado, falando sobre questões de interesse do pesquisador, que têm por

objetivo obter esclarecimentos sobre o tema em questão. Para Malhotra (1999), as

aplicações metodológicas são as seguintes: definir um problema de maneira mais precisa;

gerar alternativas de ação; desenvolver uma abordagem para o problema em estudo;

obter informação útil para ajudar a estruturar questionários; gerar hipóteses que podem

ser testadas quantitativamente e; interpretar resultados quantitativos obtidos

previamente. Para o autor, o valor da técnica está nos resultados inesperados, geralmente

obtidos pelo livre fluxo da discussão em grupo. Aponta que a quantidade de grupos de

foco a serem conduzidos depende da natureza da questão estudada, do número de

segmentos de mercado distintos, do número de idéias novas sendo geradas por cada

grupo sucessivo e, tempo e verba disponíveis para realizar o estudo. Se houver recursos,

devem ser conduzidos grupos adicionais até que o moderador possa antecipar o que será

dito.

As entrevistas em profundidade são entrevistas pessoais, diretas e não estruturadas, na

qual um único respondente é sondado por um entrevistador altamente qualificado para se

descobrir motivos, crenças, atitudes e sentimentos relacionados a um determinado

tópico. Malhotra (1999) sugere que a entrevista tenha início com uma questão bem

genérica sobre a empresa ou produto estudado - por exemplo "como você se sente sendo

cliente desta empresa ?" -, devendo o entrevistador encorajar o entrevistado a falar
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livremente sobre suas atitudes em relação ao objeto de estudo. Comenta que, após a

questão inicial, o entrevistador deve utilizar um formato não estruturado, onde o rumo

da entrevista é determinado a partir da resposta inicial do respondente e de suas demais

respostas, onde se procura sondá-lo para obter respostas mais elaboradas. Para o autor,

apesar do entrevistador procurar seguir um roteiro aproximado, o palavreado utilizado

nas questões e a ordem em que elas são perguntadas afetam as respostas e, sugere que,

indagações constantes (probes) devem ser efetuadas, pois apresentam importância critica

na obtenção de respostas significativas e no desvelamento de questões encobertas.

Encerra, afirmando que o papel do entrevistador é fundamental para o sucesso da

entrevista em profundidade e, por isso, sugere que ele deve evitar uma posição de

superioridade, deixando o respondente à vontade; ser desprendido e objetivo, mantendo

a pessoalidade; perguntar questões de uma maneira informativa; não aceitar respostas

simples do tipo "sim" ou "não" e; sempre indagar o respondente.

Malhotra (1999) ainda compara as vantagens e desvantagens entre as duas técnicas

diretas, afirmando que as entrevistas em profundidade permitem obter descobertas mais

reveladoras do aquelas conseguidas pelos grupos de foco, além das respostas poderem

ser atribuídas diretamente a um respondente, diferentemente do grupo de foco, onde

geralmente é dificil determinar qual indivíduo a forneceu. Aponta também que, o

resultado da entrevista em profundidade é uma troca livre de informação, a qual pode

não ocorrer num grupo de foco devido às pressões sociais em se adequar eventuais

pontos de vista individuais à opinião do grupo. As desvantagens apontadas são a

dificuldade em se encontrar entrevistadores qualificados; a dependência de obtenção de

respostas completas devido as suas habilidades e; uma susceptibilidade dos resultados,

por parte dos entrevistadores, devido à falta de estrutura do questionário. Conclui,

apontando que ambas as técnicas têm como finalidade gerar descobertas e obter uma

melhor compreensão do fenômeno estudado, mas que, as entrevistas em profundidade,

podem ser empregadas de maneira efetiva em diversas situações especiais, tais como:

indagar detalhadamente o consumidor; discutir tópicos embaraçosos, sensíveis ou
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confidenciais; analisar situações onde existem normas sociais em que o respondente pode

se deixar levar facilmente pela opinião do grupo; compreender comportamentos

complexos; realizar entrevistas com profissionais; fazer entrevistas com concorrentes,

que pouco provavelmente revelariam informação a determinados grupos; examinar

situações onde a experiência de consumo do produto é de natureza sensorial, afetando

emoções e humor (por exemplo, perfumes e sabonetes).

As entrevistas em profundidade são adotadas para este trabalho, pois, desejamos indagar

detalhadamente o consumidor sobre os tópicos estudados, que consideramos um tanto

complexos e, crermos que os temas a serem abordados (relacionamento, confiança,

compromisso, satisfação, entre outros) podem ser embaraçosos ou, dada sua natureza

emocional e social, os entrevistados podem apresentar tendências em exibir padrões

sociais aceitáveis. Uma ordenação aproximada das questões e seu palavreado foram

elaboradas de maneira cuidadosa. Para isto, organizamos um roteiro escrito com diversos

pontos de verificação (checkpoints), sem comprometer a natureza exploratória,

resultando num roteiro mental bem organizado, conforme veremos adiante. Por outro

lado, poderíamos ser tentados a utilizar os grupos de foco, devido a riqueza das

discussões que o tema provoca. Entretanto, as dificuldades em reunirmos um número

adequado de pessoas e a nossa pouca experiência como moderador deste tipo de

discussão, ainda que superados, não trariam vantagens na utilização desta técnica, pois a

natureza embaraçosa e a tendência à conformação social das pessoas envolvidas

comprometem a amplitude das discussões.
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3.4.3. O MÉTODO DE ANÁLISE DE CASOS

o método de análise de casos é apresentado por Churchill (1999) como um tipo de

pesquisa exploratória, envolvendo um estudo intensivo de casos selecionados sobre o

fenômeno investigado.

Para Yin (1994), o método de casos representa uma investigação empírica sobre um

fenômeno contemporâneo num contexto da vida real, principalmente quando os limites

entre o fenômeno e este contexto não estão claramente evidentes. Se opõe a um

experimento, onde o fenômeno é separado do contexto, uma vez que este último é

geralmente controlado pelo pesquisador. Para este autor, o estudo de casos representa

uma estratégia de pesquisa abrangente e não uma mera técnica de coleta de dados, sendo

vantajosa quando questões do tipo "como" e "porque" (ao invés de como, onde, quem,

quando e quanto) são colocadas em um conjunto de eventos contemporâneos, sobre os

quais o investigador tem pouco ou nenhum controle. Seu trabalho apresenta diversos

pontos interessantes sobre a maneira de se efetuar tais estudos, que achamos interessante

incorporá-los em nosso trabalho empírico. Yin (1994) apresenta as seguintes etapas para

o método do caso:

•

projeto

preparação para coleta de dados

coleta de evidências

análise de evidências

composição do relatório

•

•

•

•

Um projeto de pesquisa possui os seguintes componentes: questões de estudo; suas

proposições, se houver; a unidade de análise; a lógica relacionando os dados às

proposições e; os critérios para interpretar os achados. O estudo de casos é mais

apropriado para as questões do tipo "corno" e "porque" e, neste sentido, a tarefa inicial

do pesquisador deve ser o esclarecimento preciso da natureza das questões de estudo. As

proposições direcionam a atenção do investigador para algo que deve ser examinado
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dentro do escopo do estudo, forçando-o a se mover na direção apropriada. Por outro

lado, algumas pesquisas podem não conter proposições, como alguns estudos

exploratórios, mas, mesmo assim, devem apresentar algum propósito, de forma que a

exploração possa ser julgada bem sucedida ao seu término. Quanto à unidade de

análise, esta representa sobre quem é o caso, sejam indivíduos, eventos, entidades ou até

mesmo decisões ou programas, entre outras possibilidades. A definição da unidade de

análise relaciona-se com a maneira como a questão inicial foi formulada. A seleção de

uma unidade de análise apropriada resulta de uma especificação precisa das questões de

pesquisa iniciais.Relacionar os dados obtidos às proposições ou propósitos e estabelecer

os critérios para interpretar os achados representam as etapas de análise de dados,

havendo diversas maneiras para efetuá-las, entre elas a comparação de padrões,

conforme veremos adiante (Yin 1994).

Os projetos de estudo de casos apresentam quatro possibilidades básicas, representadas

numa matriz 2 x 2, onde a primeira dimensão contém estudos de casos único e múltiplos

e, dentro destas opções, temos as análises de uma única ou diversas unidades. A figura

18 apresenta estas situações de projeto.

Figura 18: Tipos básicos de projetos para estudo de casos

CASO ÚNICO CASOS MÚLTIPLOS

EMBUTIDO
(DIVERSAS UNIDADES DE

ANÁLISE)

Tipo 4Tipo 2

Tipo 3
BaLÍSTICO

Tipo 1
(UNIDADE ÚNICA DE ANÁLISE)

Fonte: Yin (1994), p. 39.

Nas situações de caso simples, o autor recomenda escolher um caso crítico, um caso

extremo ou um caso revelatório. O primeiro representa um caso que permite testar todas
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as condições teóricas em exame, o segundo representa uma situação em que o caso

apresentado é tão raro que vale a pena ser analisado e documentado e, o último

representa um fenômeno inédito, nunca antes acessível para investigação científica.

Quanto aos casos múltiplos, estes podem apresentar uma repetição literal, predizendo

resultados semelhantes ou, exibir uma replicação teórica, produzindo resultados

contrastantes, mas por razões previsíveis. Sugere-se que sejam conduzidos diversos

casos; enquanto alguns representarão repetições, outros poderão ser projetados para

tentar obter diferentes padrões de replicação teórica. Se todos os casos ocorrerem

conforme o previsto, um forte embasamento do conjunto inicial de proposições será

obtido, Se ocorrerem contradições, as proposições precisam ser revistas e retestadas

com um outro conjunto de casos.

Quanto às unidades de análise, o mesmo caso pode envolver uma ou várias delas. O

estudo múltiplo ocorre quando alguma atenção é dada às unidades ou subunidades que

podem estar contidas no estudo, como por exemplo, ao se abordar uma organização

forem analisadas sua diferentes unidades fisicas, funções ou projetos. Se o estudo

examinar apenas a natureza geral da questão, ele é considerada holístico.

Churchill (1999) comenta que a seleção dos casos valiosos depende do problema em

questão, devendo ser escolhidos aqueles casos que mostrem constrastes gritantes ou

apresentem características notáveis, uma vez que pequenas diferenças são dificeis de

discernir. Logo, diz o autor, ao invés de se tentar determinar o que distingue um caso

médio daquele ligeiramente acima da média, deve se buscar um contraste entre o melhor

e o pior para ampliar qualquer diferença existente.

Este trabalho abordou casos múltiplos, os clientes de uma organização, tratados de uma

maneira holística, onde a unidade de análise considerada é a relação de cada consumidor

com a empresa. Especificamente, nosso estudo procurou analisar o relacionamento

existente entre os clientes de uma academia de ginástica e este estabelecimento.
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Entre as diversas empresas do setor que foram sondadas, fomos remetidos a uma

organização há muito tempo estabelecida, que se destacou pelo fato de apresentar um

elevado porcentual de clientes com muitos anos de relacionamento, alguns deles há mais

de duas décadas. Estes indivíduos representavam casos críticos de relacionamento, que

julgamos permitir testar todas as condições teóricas em exame, ou seja, os fatores

responsáveis pelas relações, bem como o processo atravessado para se chegar a este

suposto nível elevado de relacionamento. Além disso, um possível contraste das relações

de clientes mais antigos com clientes recém-ingressos e de média longevidade permitiria

verificar as diferentes manifestações e intensidades dos fatores responsáveis pelos

relacionamentos, bem como, tentar entender as diversas etapas de uma relação que estes

clientes se encontravam, reforçando a compreensão do processo de desenvolvimento do

relacionamento.

Definidas as condições do projeto, a preparação para a coleta de dados representa a

segunda etapa do método proposto por Yin (1994). Neste sentido achamos relevante as

considerações do autor sobre as habilidades do pesquisador e o que este precisa saber

sobre o estudo, além de comentar sobre a confecção do protocolo de pesquisa.

Yin (1994) comenta que as habilidades requeridas para os pesquisadores que efetuam a

análise de casos são as seguintes:

• ser capaz de fazer boas perguntas e interpretar as respostas. Uma maneira para fazer

boas perguntas é compreender que pesquisa refere-se a perguntas e não

necessariamente a respostas.

• ser um bom ouvinte e não se deixar levar por suas ideologias ou preconceitos. Isto

significa ser capaz de assimilarum grande volume de informação sem distorcer o seu

conteúdo.

• ser adaptativo e flexível, de forma que situações totalmente novas encontradas

possam ser vistas como oportunidades ao invés de ameaças.
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• ter um bom conhecimento sobre as questões sendo estudadas, permitindo manter a

informação e os eventos relevantes a serem procurados em proporções gerenciáveis.

Para isto, deve ser capaz de interpretar a informação à medida em que esta vai sendo

coletada e saber imediatamente, por exemplo, se as diversas fontes se contradizem e

direcionar-se na busca de uma evidência complementar.

• não se deixar levar por viéses ou noções pré-concebidas, incluindo aquelas derivadas

da teoria. Deve ser sensível e estar pronto para enfrentar evidências contraditórias.

Com relação a pesquisa, Yin (1994) coloca que um bom pesquisador deve saber:

• porque o estudo está sendo realizado;

• quais as evidências que estão sendo procuradas;

• quais variações podem ser antecipadas;

• o que poderia representar evidências favoráveis ou contrárias para qualquer

proposição eventualmente formulada;

Para Yin (1994), todo estudo de caso apresenta uma espécie de protocolo, contendo

procedimentos e regras gerais a serem seguidas que têm a finalidade de ajudar o

investigador a realizar o estudo. Um dos pontos deste protocolo que julgamos relevante

é um conjunto de questões que representam a investigação a ser efetuada. O autor

lembra que estas questões são colocadas para o investigador e não para o respondente,

representando lembretes sobre a informação que necessita ser coletada e as razões para

isto. Em alguns casos, questões específicas também podem servir como pontos de

entrada para se realizar determinadas perguntas ao longo da entrevista, mas, devendo

lembrar que sua principal finalidade é evitar que o investigador se disperse à medida que

avança em sua coleta. Este conjunto de questões, com base nos fatos que desejamos

verificar, encontra-se na seção seguinte.

A coleta de dados para os estudos de caso pode ser efetuada de diversas maneiras. Para

Churchill (1999) as abordagens possíveis deste método são representadas pelo exame de

registros existentes, observações da ocorrência do fenômeno e entrevistas não
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estruturadas. Yin (1994) afirma que a análise pode se basear em seis importantes fontes

de evidência: análise de documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação

direta, observação participante e exame de artefatos fisicos.

Para Yin (1994), as entrevistas podem ser de natureza aberta, focada ou estruturada. No

primeiro tipo, pergunta-se aos respondentes os respectivos fatos, bem como suas

opiniões sobre os eventos ocorridos. As entrevistas focadas também são de natureza

aberta, mas procuram seguir um conjunto de questões derivadas do protocolo

anteriormente elaborado. Neste caso, quando se desejar confirmar certos fatos que o

investigador acredita já terem sido estabelecidos, as questões específicas sobre o assunto

devem apresentar uma sintaxe cuidadosamente elaborada, de forma que o pesquisador

pareça ingênuo sobre o tópico apresentado, possibilitando ao respondente gerar um

comentário inédito sobre a questão; se o investigador fizer uma pergunta direta, o caráter

confirmatório da entrevista não terá sido aproveitado. Quanto às entrevistas

estruturadas, estas são apropriadas para se realizar levantamentos. O autor lembra que as

entrevistas representam um relatório oral e, portanto, sujeitos a viés, lembrança reduzida

e articulação pobre ou imprecisa por parte do respondente.

Nosso trabalho apresenta como evidências as entrevistas pessoais de natureza não

estruturada. Além dos comentários aqui efetuados, foram considerados todos os pontos

apresentados quando comentamos as entrevistas em profundidade. Após cada questão

inicial sobre um determinado tópico, deixamos o entrevistado falar a vontade sobre o

tema, sendo efetuadas indagações de maneira constante. Cada entrevista apresentou um

rumo distinto devido a resposta inicialmente apresentada, mas procurou seguir um

roteiro aproximado. O roteiro utilizado encontra-se na próxima seção e os resultados

obtidos são apresentados no capítulo seguinte.

A análise das evidências, para Yin (1994), representa um dos aspectos menos

desenvolvidos e mais dificeis do método de estudo de casos, dependendo bastante do

rigor de pensamento do próprio investigador, conjuntamente com a apresentação de
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evidências suficientes e de uma cuidadosa consideração de interpretações alternativas. O

autor propõe que a melhor forma de se preparar para conduzir um estudo de caso é

estabelecer, primeiramente, uma estratégia analítica, que possa tratar as evidências de

uma maneira adequada, gerar conclusões analíticas e rejeitar interpretações alternativas,

sem as quais a análise do caso irá avançar com muita dificuldade. Dois tipos de

estratégias gerais são apresentadas:

• baseadas em proposições analíticas: as proposições são muito úteis em guiar o estudo

de casos, representando respostas às perguntas do tipo "porque" e "como"

formuladas no início do trabalho. As proposições devem ter modelado o plano de

coleta de dados e gerado as prioridades das estratégias analíticas relevantes, ajudando

a organizar todo o estudo de caso e definir explicações alternativas a serem

examinadas.

• através da abordagem descritiva do caso: é desenvolvida uma estrutura descritiva

para organizar o estudo de caso, servindo como alternativa quando proposições

teóricas estiverem ausentes. Quando se busca a análise de fatores causais, serve para

identificar as relações causais a serem analisadas, descrevendo as diversas decisões

que têm que ocorrer para que um determinado resultado aconteça.

Definida a estratégia de análise, o autor propõe algumas técnicas analíticas para serem

utilizadas pelo investigador como parte da estratégia geral: comparação com padrões

estabelecidos, construção de explicação, análise de série temporal e modelos de lógica de

programa, que representa uma combinação da comparação de padrões com as séries

temporais.

Nosso estudo utilizou uma abordagem descritiva, comparando as evidências encontradas

ao longo das entrevistas com padrões téoricos estabelecidos. Como havia sido feito um

estudo prévio dos processos de desenvolvimento de relacionamento e uma compreensão

dos diversos fatores que influenciavam uma relação, pudemos confrontar os achados

com estes padrões. Identificamos possíveis relações causais e diversas decisões que
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devem ocorrer para que determinados resultados aconteçam, permitindo esclarecer

vários aspectos conceituais e ampliar a compreensão do fenômeno estudado.

Finalmente, a composição do relatório deve considerar o público a quem se destina o

caso em questão, as variedades de composição de relatórios escritos e diversos outros

aspectos envolvidos na redação.

Com relação as variedades de composição, Yin (1994) apresenta quatro possibilidades.

Chama a primeira de estudo clássico de um único caso, onde uma narrativa única é

utilizada para descrever e analisar o caso. O segundo tipo representa urna adaptação da

versão clássica anterior para os múltiplos casos, apresentando as diversas narrativas

separadamente e terminando com uma seção que contém uma análise comparativa entre

os casos e as conclusões obtidas. A técnica seguinte, ao invés de conter a narrativa

tradicional, apresenta urna série de perguntas e respostas, baseadas nas questões e

respostas do estudo, podendo ser utilizada tanto para os casos múltiplos ou único. O

último tipo apresenta uma análise comparativa entre os diversos casos, onde cada seção

explora urna questão e, por isso, a informação sobre cada caso acaba dispersa ao longo

das diversas seções. O autor ainda sugere que a composição seja definida durante a fase

de projeto, facilitando a condução do estudo a ser efetuado.

Os resultados apresentam uma narrativa caso-a-caso, onde diversas perguntas foram

permeadas ao longo das entrevistas. Em seguida efetuamos a análise dos resultados de

maneira cruzada, onde as diversas evidências encontradas ao longo dos vários casos

foram analisadas dentro de cada tópico conceitual examinado.

Para o êxito do método, Churchill (1999) aponta as seguintes caracteristicas: a atitude

do investigador, que deve ser um receptor alerta, capaz de buscar explicações ao invés

de testá-las e, mudar constantemente de foco à medida que novas informações sejam

obtidas; sua capacidade integrativa, devendo ser capaz de juntar diversos aspectos da

informação numa interpretação integrada e; a intensidade do método, onde o analista
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tenta obter informações suficientes para caracterizar e explicar aspectos específicos do

caso estudado e o que este apresenta em comum com outros casos.

Yin (1994) encerra sua obra com o seguinte comentário a respeito do estudo de casos:

''Engajamento, atração e sedução - estas representam características raras
dos estudos de caso. Obtê-las requer um investigador entusiasmado sobre a
investigação e um desejo de comunicar amplamente os seus resultados. Na
verdade, o bom investigador pode mesmo pensar que o seu estudo contenha
conclusões que fazem um grande estardalhaço. Este tipo de entusiasmo
deve contaminar toda a investigação e conduzir a um estudo de caso
exemplar. 11 42

Acreditamos ter seguido os diversos passos sugeridos por Churchill e contado com o

entusiasmo apontado por Yin.

A seguir, apresentamos o roteiro das entrevistas realizadas, bem como alguns detalhes

sobre os procedimentos de coleta e análise de dados. Os resultados e uma análise

detalhada serão alvo do próximo capítulo.

3.5. ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

As entrevistas efetuadas procuraram seguir as seguintes etapas:

• esclarecimento aos respondentes sobre os objetivos do trabalho;

• realização de perguntas de aquecimento;

• realização de perguntas para a compreensão do processo de desenvolvimento do

relacionamento;

• realização de perguntas para a compreensão dos principais fatores que influenciam a

relação;

• realização de perguntas de complementação, para-avaliar melhor alguns fatores

específicos ou pontos não esclarecidos de maneira adequada.

42 Viu, Robert K. Case study research: design and methods. 2. ed. Sage Publications, 1994, p. 152.
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Convém destacar que a técnica é não estruturada e, portanto não há um roteiro fixo nas

entrevistas realizadas. Por isso, tanto as perguntas apresentadas a seguir, como as

próprias etapas deste roteiro nem sempre ocorreram na ordem apresentada. Além disso,

nem todas as perguntas que se seguem foram realizadas, pois, muitas vezes, o

entrevistado respondia a uma determinada questão ao tratarmos de outro tópico. As

respostas, entretanto, foram enquadradas na seção correspondente. Mais ainda, muitas

questões são redundantes e serviram apenas para realizar algumas indagações.

3.5.1. PERGUNTAS DE AQUECIMENTO

o objetivo desta primeira etapa é conhecer melhor o cliente, procurando deixá-lo a

vontade e conduzi-lo aos pontos de interesse da pesquisa.

• Há quanto tempo você frequenta aqui ?

• Que atividades você faz ou já fez aqui? Quantas horas? Pretende voltar a fazer?

• Por que está há tanto/pouco tempo ?

• Por que pratica tantas/poucas coisas ?

• Por que você frequenta especificamente este local ?

• Chegou a frequentar outros lugares ?

• Como/por que você começou a fazer suas atividades aqui ?

• Qual foi o primeiro serviço que você adquiriu ?

• Por que escolheu aqui?

• Você se identifica com este lugar? Como ? Por quê ?

3.5.2. PERGUNTAS PARA AVALIAR O GRAU DE RELACIONAMENTO

Nesta etapa, procuramos conhecer o cliente, como está seu relacionamento com a

empresa e tentar entender como este processo vêm se desenvolvendo ao longo do

tempo.
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• Descreva sua relação com a empresa: como começou, como evoluiu, como está

atualmente.

• O que você acha que uma pessoa que esteja começando agora vai pensar daqui?

• Quando você começou, quais foram suas primeiras impressões ?

• Como é sua relação hoje com o instituto?

• O que mais você se lembra de ter acontecido ao longo do tempo que fez com que

esta relação se alterasse (para mais ou para menos) ?

• Em relação ao período (ano/3 anos/mês passado) anterior, você acha que a relação

está mais forte ou mais fraca? Por quê?

• Se a empresa fosse seu parceiro (marido, noivo, namorado, amigo), que nota, de zero

a dez, você daria para o seu relacionamento com ele? Por quê?

• O que poderia acontecer que melhoraria esta relação ?

• O que poderia acontecer que enfraqueceria esta relação?

3.5.3. PERGUNTAS PARA AVALIAR OS FATORES

3.5.3.1. PERGUNTAS PARA AVALIAR CONFIANÇA

• O que é confiança para você ?

• Como você descreveria a maneira com que os serviços prestados por esta empresa

são executados?

• Que características ou adjetivos você daria aos profissionais que aqui trabalham ?

• Esta empresa lhe inspira confiança ? Por quê?

3.5.3.2. PERGUNTAS PARA AVALIAR VÍNCULOS SOCIAIS

• Como é o seu relacionamento com os professores e funcionários ?

• Como é o seu relacionamento com outros frequentadores ?

• Como isto influencia você a continuar frequentando ?

• Existe algum tipo de empatia, simpatia ou amizade com outras pessoas ?

• Existe algum tipo de customização ou personalização da sua relação? Como é isto?
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3.5.3.3. PERGUNTAS PARA AVALIAR vL~CULOS FINANCEffiOS

• O desconto, devido à semestralidade mais barata, foi importante para você prolongar

o seu tempo de clientela ? Por quê?

• Os descontos conjugados para outras modalidades influenciaram você a praticar

outras atividades ?

• Os bônus fornecidos estimularem você a fazer mais atividades? Como? Por quê?

3.5.3.4. PERGUNTAS PARA AVALIAR METAS, COOPERAÇÃO E

COMUNICACÃO

• O que você poderia dizer sobre as metas estabelecidas quando você se matriculou ?

• Elas foram combinadas conjuntamente?

• Como isto influencia você a continuar frequentando?

• Como isto funciona para você ?

• O que você poderia dizer sobre a cooperação obtida para obter as metas planejadas?

• Como as informações com relação a sua evolução são compartilhadas?

• Como isto influencia você a continuar frequentando?

3.5.3.5. PERGUNTAS PARA AVALIAR COMPROMISSO

• Você pretende continuar sendo cliente? Por quê?

• O que julga existir de tão importante que faz você querer continuar sendo cliente ?

• Verificar reconhecimento e retribuição.

• Numa escala de zero a dez, que nota você daria para este desejo de continuar sendo

cliente? Por quê?

• O que você acha que perderia se deixasse de ser cliente?

• Você já passou por alguma situação inesperada, que fugiu daquilo que havia sido

previamente combinado ? O que aconteceu ?

• Você recomenda esta empresa para alguém ?
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3.5.3.6. PERGUNTAS PARA AVALIAR SATISFAÇÃO

• Você está satisfeito com os serviços prestados? Por quê?

• Que nota, de zero a dez, você daria para sua satisfação ?

• Como está sua satisfação com os professores e demais funcionários ? Com os

equipamentos em si ? Com as instalações? Com o ambiente geral ?

3.5.4. PERGUNTAS GENÉRICAS PARA AJUDAR A LEVANTAR

DETE~llNADOSTEMAS

• A seu ver, o que é uma academia ideal ?

• O que você consegue aqui que não conseguiria em outro local?

• O que seria o oposto deste lugar ?

• O que seria um lugar em que você não confia ?

• Como você gostaria de ser tratado?

• O que faria você nunca mais voltar aqui?

• Por que cuidar da saúde ou da beleza?

3.6. COLETA DE DADOS

Foram entrevistadas seis pessoas do sexo feminino, com idades variando de 40 a 54

anos. A abordagem ocorreu em dias e horários diversos, no ambiente da academia,

durante a prática de suas atividades. Pedimos aos professores, alguns com muitos anos

de casa, que apontassem o tempo aproximado de clientela dos alunos presentes, o que

variou de 4 a 20 anos. Eram abordadas pessoas que apresentavam o perfil de

longevidade procurado. Apresentávamos os objetivos de nossa pesquisa e, caso

concordassem em participar, eram encaminhados para o local da conversa, efetuada

numa sala de reuniões ou na própria cantina da academia.
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A duração das entrevistas variou de 50 a 90 minutos, tendo sido gravadas com a

autorização dos respondentes e, paralelamente foram efetuadas anotações sobre os

principais pontos comentados.

3.7. ANÁLISE DE DADOS

Os seguintes pontos são apresentados com base na análise dos dados coletados:

• relato individual dos casos;

• análise cruzada dos diversos casos para entendimento dos fatores que provocam o

relacionamento;

• análise cruzada dos diversos casos para análise do processo de desenvolvimento da

relação.

Os relatos individuais foram transcritos e re-ordenados numa sequência lógica que

permitisse compreender a estória vivenciada pelo cliente ao longo do seu tempo de

clientela e os principais fatores envolvidos. As análises foram efetuadas comparando-se

as narrativas com a teoria sistematizada na revisão bibliográfica. O capítulo seguinte

apresenta um relato destes casos e as respectivas análises efetuadas.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1. PLANO DO CAPÍTULO

Este capítulo apresenta os seguintes pontos:

• descrição da empresa analisada;

• características dos entrevistados;

• relato individual dos casos;
• análise cruzada dos diversos casos para entendimento dos fatores que provocam o

relacionamento;
• análise cruzada dos diversos casos para análise do processo de desenvolvimento da

relação.

Apresentamos, inicialmente, uma breve descrição da empresa analisada e as razões para

sua escolha, seguida das características gerais dos entrevistados.

Na sequência, apresentamos os resultados obtidos, com uma síntese das entrevistas

realizadas. É apresentada uma narrativa caso-a-caso, onde diversas questões foram

inseridas ao longo dos relatos.

Em seguida, efetuamos a análise dos casos apresentados de maneira cruzada, onde as

diversas evidências encontradas ao longo dos vários casos foram analisadas dentro de

cada tópico conceitual estudado. Foram examinados os principais fatores encontrados na

coleta de dados que influenciam uma relação, bem como julgados os processos de

desenvolvimento do relacionamento frente aos casos analisados.

Os principais objetivos inicialmente propostos foram cumpridos. O levantamento

empírico realizado permitiu buscar a compreensão do processo de desenvolvimento de

um relacionamento e dos principais fatores que afetavam uma relação. Quanta à análise

realizada, esta permitiu integrar o conhecimento empírico obtido à teoria existente

anteriormente sistematizada, possibilitando enriquecer a compreensão do fenômeno do

relacionamento.
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4.2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA E RAZÕES PARA SUA ESCOLHA

Na busca de um setor e conjunto de empresas para a realização deste trabalho, as

academias de ginástica chamaram nossa atenção devido ao tamanho e forte crescimento

apresentado. Apenas na cidade de São Paulo são cerca de 3.500 estabelecimentos, com

um cerca de 1,2 milhão de alunos 43. A cada ano, a corrida aos métodos de boa forma

cresce em 35% 44. Alguns destes empreendimentos mais recentes envolvem instalações

com cerca de seis mil metros quadrados de área construída e investimentos da ordem de

quatro milhões de dólares, chegando a possuir cerca de 5.000 alunos.

Conversando com diversos frequentadores dos estabelecimentos de maior prestígio,

percebemos um certo grau de insatisfação com os serviços prestados e a falta de

evidências sobre qualquer tipo de vínculo mais intenso que pudesse conduzir a

relacionamentos fortes e duradouros entre o cliente e a empresa, pois muitos destes

julgavam os diversos estabelecimentos muito semelhantes. O resultado é que sempre que

indagados sobre a abertura de uma nova academia na frente daquela que frequentavam

atualmente, todos nos afirmaram que certamente iriam experimentá-la.

Entretanto, neste universo de empresas sondadas, fomos remetidos a uma organização há

muito tempo estabelecida, que se destacou pelo fato de apresentar um elevado

porcentual de clientes com muitos anos de relacionamento, alguns deles há décadas.

Diferentemente dos clientes das outras academias pesquisadas, seus frequentadores

afirmaram que dificilmente mudariam para outro local. Como estávamos procurando

investigar as razões que levavam à formação e desenvolvimento de relações, bem como

analisar a maneira como estes relacionamentos têm evoluido ao longo do tempo, esta

empresa nos pareceu ímpar em diversos aspectos do relacionamento com seus clientes e,

por isso, a escolhemos como base para a realização de nosso trabalho de campo.

43 ICASSATI, Miguel, DUARTE, Alessandro & CARRANCA, Adriana. Veja SP, 27.dez.2000, p. 14.
44
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Com quase cinquenta anos de atuação no mercado, a empresa analisada apresenta três

linhas básicas de atuação: condicionamento fisico, tratamentos estéticos e fisioterápicos e

serviços de beleza. O condicionamento fisico é representado pela utilização de aparelhos

de ginástica (esteira, bicicleta, pesos, etc.) e sessões em grupo de modalidades

específicas (alongamento, localizada, etc.). Os tratamentos estéticos e fisioterápicos

englobam produtos como massagens terapêuticas, duchas, endermologia, drenagem

linfática e acupuntura, entre tantos outros. Quanto aos serviços de beleza, estes

abrangem, principalmente, cabeleireiro, manicure e limpeza de pele. O foco deste

trabalho é a investigação dos clientes da área de condicionamento fisico, com eventuais

questões sobre as outras linhas de produtos oferecidas. O objeto de análise é a relação

existente entre estes clientes e o estabelecimento.

Conversas iniciais com os diretores da empresa expuseram a sua filosofia básica de

trabalho, que visa o bem estar dos clientes no longo prazo. Desta forma, tratamentos que

buscam a obtenção de resultados imediatos e/ou que possam afetar a saúde de seus

clientes não são adotados. Ganhar massa muscular rapidamente e de maneira

inconsequente ou a utilização de câmaras de bronzeamento artificial, comuns em tantos

outros centros de estética e condicionamento fisíco são práticas banidas. Isto não

impede, entretanto, que a empresa utilize procedimentos e equipamentos modernos em

suas várias áreas de atuação. Os clientes desta organização parecem identificados com

esta filosofia de bem estar a longo prazo, que julgam um tanto diferente dos

concorrentes, mais preocupados em aproveitar a tendência geral de culto ao corpo.

Finalmente, o produto escolhido também demonstra algumas características ímpares:

trata-se de um serviço de alto envolvimento, onde a auto-imagem da pessoa está

fortemente associada ao seu uso, diferentemente de um supermercado ou de uma

companhia aérea. Mais ainda, apesar de pagamentos mensais, a frequência de uso média

é de três vezes por semana, o que reforça as experiências de uso do cliente e o número

de contatos efetuados com suas instalações, serviços oferecidos e profissionais. Estas
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condições reforçam e tomam muito propícia a escolha efetuada para nosso estudo de

relacionamento.

4.3. CARACTERÍSTICAS DOS ENTREVISTADOS

Foram entrevistadas seis pessoas do sexo feminino, com idades variando de 40 a 54

anos, com uma mediana de 47,5 anos. A quase totalidade apresentava nível de renda

elevado e instrução superior completa, representando o perfil majoritário dos clientes da

empresa analisada. O tempo aproximado de clientela dos alunos entrevistados variou de

4 a 20 anos, alguns continuados e outros com breves períodos de interrupção.

Com relação à frequência semanal, o número de dias frequentados variava de 3 a 5 dias

por semana, sendo que o total médio de horas dispendidas por cada cliente oscilava de 8

a 18 horas por semana.

Quanto às atividades praticadas, todas os clientes praticam o condicionamento fisico,

utilizando os diversos equipamentos aeróbicos (esteira e bicicleta) e de musculação.

Todos os alunos ainda praticam algumas aulas complementares, que podem incluir

ginástica localizada, step, alongamento, ginástica de glúteos-abdômen-pernas e body

pump. Alguns alunos treinam para correr maratonas enquanto outros fazem práticas

aquáticas (natação ou hidroginástica). Enquanto determinados alunos utilizam algum

serviço de estética ou beleza de maneira regular, a maioria serve-se deles de maneira

eventual.

O quadro 8 apresenta as características relevantes dos entrevistados, ordenados por

tempo de clientela. Na seção seguinte, apresentamos a descrição dos casos.

Quadro 8: Características básicas dos entrevistados

Ent.re- Cliente Filia de Tempo Tempo Dias Horas
vista Idade de de por por

Clientela Frequêncla Semana Semana

4 Leila 40-47 4 3 5 15

5 Cíntia 48-54 5 5 5 12

1 Elaine 40-47 9 9 5 18

6 Renata 40-47 15 10 3 8

3 Dora 48-54 22 22 5 15

2 Luisa 48-54 27 20 3 18
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4.4. APRESENTAÇÃO DOS CASOS

Esta seção apresenta uma narrativa dos casos coletados. Devido à natureza não

estruturada da entrevista, os relatos individuais foram transcritos e re-ordenados numa

sequência lógica que permitisse compreender a estória vivenciada por cada cliente ao

longo do seu tempo de clientela e os principais fatores envolvidos. Além disso, as

perguntas apresentadas foram inseridas ao longo de cada narrativa para apresentar uma

ordenação temática. As questões para cada tópico de análise, eventualmente formuladas

aos entrevistados, estão contidas no roteiro de entrevistas do capítulo anterior. O

levantamento efetuado permitiu que obtivéssemos uma compreensão adequada do

processo de desenvolvimento de um relacionamento e dos principais fatores que afetam

uma relação, representando um dos objetivos deste trabalho.
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4.4.1. APRESENTAÇÃO DO CASO 1: ELAINE

Comofoi o início?

Iniciou há quase dez anos atrás por recomendação da irmã, que já havia frequentado o

instituto. Apesar de não morar nas proximidades, frequenta nos cinco dias úteis da

semana, cerca de 3 a 4 horas por dia. Ao ver que seus filhos tinham crescido, tendo mais

tempo livre, começou a procurar um momento para si. Seu objetivo é manter-se em

forma.

Porque vocêfrequenta aqui ? Como é seu relacionamento atual ?

Considera o ambiente sério e bem frequentado, onde as pessoas vêm para fazer

exercícios e não para paquerar ou fazer a parte social. A orientação que recebe durante

as aulas é fundamental, existindo um acompanhamento do cliente, que é observado e

orientado o tempo todo, além da segurança de se ter um médico presente: "nas outras

academias, se você fizer um exercício de maneira errada, se você fizer rápido ou

devagar, ninguém está nem aí com você, entrou, pagou, vocêfica esquecido; aqui não;

estou aqui há tantos anos e até hoje tem gente que me corrige; istofaz com que a gente

continue; não fazem vista grossa e sabem que eu sei fazer tudo, mas nem por isso eu

fico livre e o tempo inteiro temprofessores em volta. "

Chegou a ir em outros lugares ? Comparou com outros locais ? Porque escolheu

aqui?

Ao ser inaugurada uma das mais modernas academias da cidade, próxima a sua casa,

onde inclusive poderia ir a pé, realizou uma visita, ficando impressionada com a

modernidade dos equipamentos, mas observou que o atendimento só seria bom no

primeiro dia, ao verificar que os alunos estavam um tanto largados durante sua prática,

não recebendo a devida atenção, não havendo uma interação mais próxima entre

professores e cada um deles. Para isto, seria necessário ter que pagar uma orientação a

parte, com a ajuda de treinadores individuais (personal trainersi, o que não considera
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necessário neste local. Além disso, chamou sua atenção o fato da avaliação fisica ser

realizada por um médico e os programas de exercícios montados pelos professores,

enquanto na sua academia atual, ambos eram elaborados pelo médico, que leva em

consideração quaisquer problemas de saúde pessoal, tais como coluna, coração, estrutura

óssea, entre outros: "você percebe que existe uma atenção: sente que é mais sério". Por

isto, considera as outras academias um tanto oportunísticas, mais interessadas em vender

e deixar você fazer o que você quer ao invés de estarem verdadeiramente preocupadas

com a sua saúde: "aqui você é bem orientado [ ..} sem contar que aqui você vê

resultado".

Chama sua atenção a obsessão de limpeza do ambiente fisico, onde os alunos são

obrigados a utilizar lençóis sobre os aparelhos (que recebem na entrada), até a faxina

permanente das instalações e dos equipamentos: "mal sai do aparelho, as faxineiras já

estão limpando". Quanto aos vestiários "considera uma mordomia ser cliente deste

local", pois dispõe de toalha, sabonete e secador de cabelos, entre outros: ''posso vir só

com a roupa do corpo, sem me preocupar com mais nada { ..} e não pago nada a mais

por isso".

Julga muito importante o atendimento excepcional em todos os setores, das aulas à

lanchonete: "todos osfuncionários daqui são o máximo".

o que estimula você a continuar frequentando ?

No início esperava apenas se manter em forma. Além da limpeza, o fato de ser um lugar

bem frequentado e sério sempre chamou sua atenção. As melhorias constantes de

instalações e aparelhos, bem como as novas modalidades de aulas estimularam-na a

continuar frequentando. Alega que o aumento das modalidades (aulas complementares),

com a maior diversidade destas, faz com que se passe mais tempo na academia.
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Considera a direção preocupada com o bem estar do cliente, realizando reformas das

instalações com certa frequência, julgando que esta procura fazer tudo para deixar o

cliente contente: "aqui eles se preocupam com o bem estar da gente ".

A atenção recebida é um ponto que se destaca: "0 que me faz continuar sempre aqui é a

atenção que eu recebo; eu sempre tive muita atenção e acho isto fundamental". Mais

ainda, comenta o fato dos funcionários estarem sempre bem humorados e serem

atenciosos, desde a recepção aos professores e até mesmo a gerência: "dágosto vir aqui

{ ..j vouficar aqui até ter cabelo branco".

Diz ainda que as reclamações efetuadas são levadas a sério, pois sempre que um aluno

comenta algum fato, a pessoa jamais fica sem resposta, procurando fazer tudo .para

atender bem o aluno: "é difícil sair daqui [...j você tem resposta daquilo que comenta

ou solicita; acho importante isto; aqui você nuncafica sem saber".

Mesmo julgando-se muito satisfeita, acredita que alguns pontos podem ser aprimorados

com um maior número de modalidades, pois julga limitada a variedade atual. Apesar

disto "não dá tempo de achar ruim o quefalta".

o que poderia desanimá-la a ponto de ir embora seria uma eventual troca constante de

professores, uma vez que está acostumada a receber a atenção deles e, um excesso de

trocas, caso houvesse, faria com que a compreensão que eles têm de cada aluno fosse

prejudicada: "a gente vem aqui também por causa dos professores, que estão há

bastante tempo; gostamos do ritmo deles, tanto é que quando chega uma pessoa nova,

dificilmente alguém solicita sua ajuda, pois demora até eles entenderem o que você

quer { ..j acho que trocar demais os professores prejudicaria demais" . Esta atenção

dos professores se extende aos mínimos detalhes: "se descobrem que você gosta de

tomar água antes da aula, ao ver você entrando, lá estão eles com um copo de água".

A personalização da relação parece representar o ponto principal do relacionamento:

"academia tem isso, a pessoa que resolve fazer um exercido e vai para uma academia
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qualquer e desiste porque não tem estímulo, fica largado, o exercício te cansa, fica

dolorido e você logo desanima, mas aqui não: você se sente querido efica com vontade

defazer; é muito importante isto; você chega aqui e é tratado pelo seu nome, não é um

número qualquer [...J imagine agora se você chegar numa outra academia; vai ter

diferença, muita diferença e esta diferença faz com que você goste daqui cada vez mais;

quem nunca fez, não tem um parâmetro de comparação, mas se você já foi em algum

outro lugar você não consegue sair daqui".

Como são os vínculos sociais ?

Além de sua preocupação com os exercícios, percebemos sua atividade social intensa:

"você tem um grupo de amigos que vem para cá e espera encontrar [ ..j no intervalo

você vai beber água e põe a conversa em dia [ ..j eu me atualizo aqui; isto é melhor

que o Jornal Nacional; você fica sabendo antes de aparecer lá; aqui todo mundo tem

uma informação para tepassar".

E os incentivos financeiros ?

Recebe os descontos pela semestralidade e pelo fato de ter um filho matriculado, mas

não os considera importantes, mas considera-os bem-vindos: "seaumentasse o quefosse,

eu não saia daqui".

Quanto às normas ? Existem algumas regras a serem seguidas ? Você teve que se

adaptar a elas ?

Considerando tudo muito organizado e ordenado, expressa, talvez de uma maneira

exagerada, as regras que devem ser seguidas: "tem gente que fala que é um regime

militar, só que eu acho que se não botar esta ordem que eles têm, isto aqui estava uma

inteira zona; você está num local onde você respeita o lugar e eles respeitam o cliente".

Atribui esta ordem à pontualidade de início e final das aulas, dos exercícios que devem

ser realizados de acordo com a programação estabelecida e da forma adequada, das

regras para suspensão e retomo de aulas (semelhante e mais rígido do que a suspensão
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de assinatura de jornal: "se você suspende as aulas durante um certo período, não

poderá voltar antes do estipulado') e até da proibição do comércio de bugigangas para

evitar qualquer perturbação ou constrangimento do cliente.

o que é confiança para você?

Para esta pessoa, "confiança é saber se tiver qualquer problema você tem socorro".

Narrou situações ocorridas no passado em que teve uma queda de pressão numa ocasião

e torcicolo em outra, tendo recebido pronto e adequado atendimento com o médico de

plantão: "essedetalhe do que aconteceu foi muitofavorável no meu conceito em relação

a esta academia, a atenção que eu tive li. Não acredita que em outros locais pudesse ter

o mesmo tipo de atendimento ou que encontrasse alguém que a socorresse de maneira

adequada.

Existem objetivos a serem cumpridos? Como são estabelecidos ?

Um médico faz sua avaliação fisica e verifica se você tem algum problema de saúde, tipo

coluna ou qualquer outro e, conforme os objetivos que você quer atingir, ele monta um

programa de atividades individualizado, com os respectivos aparelhos e cargas que

devem ser praticados. Não se pode fazer o que bem desejar, mas deve ser seguido o que

foi estabelecido e encontra-se descrito na sua ficha de acompanhamento: "tudo aquilo

que vai afetar a sua saúde aqui não pode". Defende este método, pois julga que "existe

uma atenção, você sente que é mais sério".

Resumindo ...

Apesar de não refletir todos os aspectos, podemos resurrur diversos elementos

apresentados na seguinte declaração: "é um lugar menor, onde você é bem atendido, o

preço é justo, tem qualidade, você sente que o local é das pessoas que o frequentam, é

limpo, o pessoal é honesto, os professores são atenciosos, o ambiente bem

frequentado li.
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4.4.2. APRESENTAÇÃO DO CASO 2: LUISA

Comofoi o início ? Porque vocêfrequenta aqui ?

Sua experiência inicial como cliente foi há mais de vinte anos atrás, frequentando na hora

do almoço, por ser perto de seu trabalho. Após praticar por dois anos, afastou-se para

ter filhos e retomou num segundo momento, cerca de sete anos depois, por orientação

de seu médico, em busca de redução de peso. Atualmente considera: "minha meta é a

qualidade de vida; não tenho mais essa de ficar com o corpinho de miss". Neste

sentido, busca combater problemas como colesterol alto, enxaquecas de origem nervosa

e os efeitos da osteoporose, frequentando três vezes por semana, todas as manhãs.

Chegou a ir em outros lugares ? Comparou com outros locais ? Porque escolheu

aqui?

Como havia mudado de residência e de trabalho, além de não dirigir naqueles tempos,

esta cliente tentou outras opções mais próximas, renomadas na época. Pelo fato de ter

uma base de comparação anterior, alega não ter conseguido se adaptar à sistemática das

demais academias ou ainda ter considerado os professores um tanto exibidos e que não

corrigiam os erros praticados pelos alunos: "[numa delas] eu acho que frequentei uns

dois dias e não aguentei a sistemática, pois eu já sabia como era aqui [ ..} [na outra]

não era o mesmo padrão de aula".

Além destas experiências anteriores, procurou conhecer as demais academias famosas

concluindo que representam apenas lugares para se bater papo. E mais: "aqui você não

precisa se preocupar com a roupa que você está usando, aqui ninguémfica paquerando

ou desrespeita você [ ..J e me incomoda muito este tipo de coisa que acontece nas

outras academias".

E mais: "meu marido é muito amigo do dono daquela considerada atualmente a mais

moderna de São Paulo, o qual vive nos convidando para ir para lá". Afirma que não

gostaria de mudar, pois considera que não se deve mexer em time que está ganhando.
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Porque você frequenta aqui ? Como é seu relacionamento atual ? O que estimula

você a continuarfrequentando ?

Desde o inicio, tinha uma visão que a seriedade do instituto era bem maior: "creio que

desde os tempos iniciais, por influência da fundadora, existe esta preocupação de

corrigir postura e respiração dos alunos".

Além da qualidade das aulas em si, consideradas de padrão superior, devido a atenção

dos professores, sua relação com o instituto foi valorizada por um fato muito peculiar

quando de seu retomo: "tinha um filho pequeno que ficava na recepção, pois naquela

época não havia sala para crianças e eles é que tomavam conta sem ter obrigação

nenhuma [ ..] a rua era perigosa e com muito trânsito [ ..] este tipo de apoio que não

tinham obrigação de fazer valorizou muito minha relação e por isso eu realmente não

penso em outra academia".

Alega que o que a faz querer continuar ser cliente é o fato de se sentir bem e querida,

além dos resultados obtidos no passado: "aqui eu me sinto querida [ ..] eles me

ajudaram num momento crítico da minha vida, depositei toda minha confiança [ ..]

porque não ser fiel a alguém que foi tão importante num momento de minha vida ?".

Resume bem todos os seus sentimentos, com os olhos carregados: "esta empresa me fez

voltar a viver e me amar, pois tive o resultado que eu queria e me encontrei, devido à

orientação adequada para perder peso. "

Considera a integração existente professor-aluno muito grande, considerando seus

profissionais amáveis, atenciosos, que correspondem aos seus sentimentos: "é muito

importante eles chamarem você pelo seu nome, desde a menina da recepção [ ..]

quando você começa a se servir de profissionais, é gostoso estar lidando sempre com a

mesma pessoa [ ..} é muito importante esta coisa de ser parte dafamilia".

Para a relação melhorar, julga que deve haver uma evolução constante. Comenta sobre a

grande febre de academias, ocorrida há alguns anos atrás, quando os equipamentos e as
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aulas complementares ficaram bastante obsoletas, mas, atualmente, julga que ela está

evoluindo bem neste sentido, com a modernização das instalações e equipamentos, além

das novas aulas. Comenta que a própria construção da piscina, antes inexistente,

procurou suprir algumas deficiências apresentadas, mas, curiosamente, pratica a natação

em outro local, alegando ter desenvolvido fidelidade antes da existência da atual piscina.

Apesar de ter consciência que o lugar não é dos mais baratos, não procura alternativas

porque não lhe interessa, até mesmo porque se cobrar muito pouco acha que a qualidade

não deve ser boa, acreditando que esta esteja ligada ao preço.

Afirmando não ter um compromisso, no sentido de algo que a force a frequentar este

local, julga que sua fidelidade é por estar satisfeita, por ser bem atendida, afirmando

ainda que se alguma coisa a incomodar, ela se adapta. Entretanto, percebemos seu

compromisso de outra maneira: "não tenho que ir em outra, pois estou adaptada à

filosofia, aos hábitos { ..] sou compensada e me sinto completa aqui dentro". Mais

ainda: "eu não me aventuraria a procurar outras academias, comofiz no passado, para

não me decepcionar com elas, pois minhas experiências anteriores só me fizeram

valorizar aqui OI.

o compromisso e sua evolução podem ser resumidos pela seguinte declaração: ''Houve

uma época de namoro e agora estou num casamento ótimo ! Estou até fazendo

bodas !".

Quanto aos vínculos sociais?

Com relação aos professores e funcionários diz o seguinte: "todos eles eu amo demais,

tenho muita afinidade com eles { ..] já os conheço há muitos anos e, mesmo os que

estão chegando aí são umas gracinhas. Parecem ter vestido a camisa da empresa e

seguem suafilosofia de como lidar com o cliente".

Pelo fato de estar há tanto tempo, diz ter afinidades, confidências e compartilha um

pouco da intimidade do professor. Se sente tão envolvida com eles, que passa a vê-los
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como amigos e não mais apenas como profissionais que trabalham lá e "no final do dia

diz apenas tchau e benção". Considera-os amigos de verdade e "me considero da

família da academia". A amizade se extende para fora do ambiente da academia,

chegando a almoçar juntos em algumas ocasiões.

Quanto à personalização da relação: "essa coisa de ter um nome é importante. Ninguém

aqui é mais um. Acho importante a gente não ser um número". Ao comentar este fato,

chama a atenção de ter lido uma reportagem a respeito de uma academia, onde ao se

focalizar na chapa do carro, aparece a fotografia do sujeito para que o manobrista possa

identificar o cliente e possa chamá-lo pelo nome. O fato de ser chamada pelo nome, a

estabilidade do quadro de profissionais e seus sentimentos de integração são pontos de

destaque: "é muito importante eles chamarem você pelo seu nome, desde a menina da

recepção [. ..J quando você começa a se servir de profissionais, é gostoso estar lidando

sempre com a mesma pessoa { ..J é muito importante esta coisa de ser parte da

família".

Quanto às normas? Existem algumas regras a serem seguidas? Você teve que se

adaptar a elas ?

Existem regras a serem seguidas sobre a utilização dos equipamentos, estabelecidas pelo

médico, para evitar danos a pessoa e a imagem da academia: "Existe um programa que o

médico estabelece e você deve batalhar para seguir aquilo, se extrapolar realmente

você está desobedecendo a filosofia da empresa. { ..J Existem regras, as pessoas que

querem usar os aparelhos como deveriam ao invés de seguir a orientação dos

orientadores são chamadas para conversar; se você extrapola, você está colocando em

risco sua integridade e a integridade da academia".

Existem objetivos a serem cumpridos? Como são estabelecidos ?

A quantidade de exercícios é estabelecida pelo médico. Por ser uma aluna antiga, quando

os aparelhos para uso livre foram instituídos, ao invés apenas das aulas marcadas, houve
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problemas de adaptação: "eu me senti subestimada, senti insatisfação, no sentido de

frear uma coisa que já estava acostumada a fazer", mas "hoje eu entendo e ele sabe

realmente do que cada um de nós é capaz e exige mais de cada um; acho que está

excelente".

o que é confiança para você?

Para esta aluna "confiança é alguém não te trair nunca naquilo que você serve [ ..] eu

acho que realmente é você sentir que a pessoa lhe éfiel".

Ela confia nesta academia pelo fato de ser levada a sério, através de uma orientação

adequada e uma preocupação com a saúde de longo prazo do cliente. Acredita que se

não puder fazer algo, é porque deve haver fundamento em fatos verídicos.

Quanto aos profissionais, considera-os maravilhosos, atribuindo-lhes adjetivos como

competentes, responsáveis, respeitosos e sérios, Pela competência entende o padrão de

profissionalismo, onde estes procuram estar sempre fazendo cursos, para saber o que

estão fazendo, Quanto à responsabilidade, acredita que esta anda junto com a seriedade,

e reflete o fato de estarem sempre presentes, serem assíduos, nunca faltarem e passarem

a impressão de uma imensa satisfação no trabalho: "aqui eles querem servir bem",

Outro fato reforça sua confiança na empresa: "quando seu marido teve um problema de

coluna no passado, ao invés de procurar o fisioterapeuta recomendado por seu

ortopedista, preferiu tratar-se com os profissionais do instituto."

E os incentivos financeiros ?

Não julga os incentivos financeiros fundamentais para estar aqui, mas considera um

presente como uma coisa boa: "a sensação de estar ganhando alguma coisa é ótima;

quem não gosta de umpresente, de um carinho?"

Resumindo ...

Os elementos principais podem ser expressos da seguinte maneira: "desde a assistência

adequada, o ambiente familiar e o fato de ser querida, este ambiente sempre

agradável",
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4.4.3. APRESENTAÇÃO DO CASO 3: DORA

Comofoi o início?

Frequentadora há cerca de vinte anos, mora relativamente perto e, atualmente, vem

diariamente. Iniciou devido a proximidade de seu antigo trabalho, quando estava fazendo

um tratamento para engravidar, depois procurou manter-se em forma e relaxar, mais

recentemente, estabeleceu o objetivo de correr uma maratona. No início, buscou

referências com alguns amigos e, o fato de possuir os diversos serviços de estética, além

da ginástica, foi relevante para sua escolha. Atualmente utiliza tanto a parte de

condicionamento fisico, como os tratamentos de estética e beleza.

Porque você frequenta aqui ? Como é seu relacionamento atual ? O que estimula

você a continuar frequentando ?

Gosta muito do ambiente que julga descontraído, familiar e onde todas as idades se

misturam: "houve uma época em que estava meio gordinha, mas o ambiente sempre foi

bom, não senti aquela pressão do pessoal ficar falando e eu acho isto gostoso [...} não

precisa vir com roupa especial, combinando, não existe esta pressão das outras

academias de usar a última moda". Além disso, seu marido e filhos já fizeram ginástica

no instituto: "sempre que minha filha está em São Paulo, ela vemfazer ginástica aqui

[...} tem vários clientes com filhos aqui". Destaca também a limpeza do local: "estou

aqui há vinte e poucos anos, tomo banho de segunda a sexta e nunca peguei uma

micose".

Comenta bem a evolução de seu relacionamento: "frequento há muítos anos, já me

acostumei, é próximo de casa, o ambiente é gostoso, eu conheço todo mundo". E mais:

"foi uma coisa que foi ficando gostosa ao longo dos anos, tinha época que vinha duas

vezes por semana, passei para três, depois cinco, uma coisa bacana que foi crescendo

ao longo do tempo".
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Quanto à orientação recebida, julga-a idônea "é uma coisa legal, você tem um

acompanhamento, não fica largada, tem orientação o tempo todo, tem umpessoal que é

habilitado e orienta você, o que lhe dá segurança, e também quando você traz osfilhos

que estão começando, eles pegam uma orientação correta. Eu acho isto legal".

Quanto ao seu relacionamento dá nota dez. Acha que o instituto faz parte da sua vida e

parece um amigo que respeita o seu espaço: "todo mundo me conhece e ninguém me

chateia [..o] se não quiserfalar, não falo, se tenho algum problema não preciso contar

e ninguém fica com cara feia querendo saber o que aconteceu [.'0] aqui eu me sinto em

casa".

Não vê jeito da relação enfraquecer, salvo se não puder vir mais por questão de saúde:

''pretendo continuar por muito tempo como cliente [...] vou querer continuar vindo aqui

porque eu adoro fazer ginástica, é saudável e faz parte da minha vida e vou continuar

vindo aqui porque acredito que o serviço vai continuar a ser tão bom quanto tem sido

até agora e eu quero ter saúde para poder vir aqui ainda mais".

Finalmente, ao perguntarmos o que não conseguiria obter em outros lugares, é

interessante destacar a forte ligação que esta cliente possui: "talvez não conseguisse esta

amizade, o sentimento de sentir-se em casa, de viajar e querer voltar, essa vontade de

chegar, largar as coisas e vir aqui {o . .} eu tenho uma ligação muitoforte com isto tudo,

tantos anos vindo aqui, acompanhou diferentes épocas da minha vida, entrei aqui

jovem e hoje estou com esta idade, é uma parte muito grande da minha vida".

Quanto aos concorrentes ?

Apesar de satisfeita atualmente, diz que poderiam melhorar ainda mais, com a oferta de

outros tipos de ginástica. Considera os equipamentos atuais bons e está satisfeita com

eles, tendo consciência da existência de aparelhos mais modernos, mas que julga não,

serem necessários no momento.
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Durante a reforma das instalações, há cerca de dois anos atrás, chegou a fazer aulas teste

em outras academias de renome, mas não gostou do ambiente, onde julgou as pessoas

exibidas e se incomodou com o clima de paquera reinante. Sentiu também falta do

acompanhamento, da segurança pela orientação recebida que estava acostumada a ter.

Existem objetivos a serem cumpridos? Como são estabelecidos?

Durante todo este tempo praticou o condicionamento fisico e, há cerca de dois anos

atrás decidiu correr, tendo como meta participar de uma maratona. Começou um

treinamento específico, orientado pelos profissionais do instituto, onde atividades

apropriadas foram programadas. A meta de terminar a corrida e cumprir o tempo

planejado de corrida foi cumprida.

Considera relevante o fato de ter uma orientação, caso você deseje mudar o seu

programa para atingir uma determinada meta: "se você quiser mudar o seu programa,

você tem uma orientação para mudá-lo, acho isto muito importante, então se você

quiser melhorar, você vai melhorar, se está querendo um objetivo, você consegue, acho

isto muito importante".

o que é confiança para você?

Acredita que confiança é acreditar naquilo que os outros estão lhe falando, citando

exemplos de seu acompanhamento fisico, treinamento para maratona e os serviços da

parte estética, tendo sempre conseguido os resultados almejados: "alguém vai dizer o

que vai acontecer para você e realmente aquilo acontece, acho que isto é confiança

[ ..j eu acredito no meu programa; o que o profissional escolheu para mim apresentou

melhorias, meu corpo realmente mudou, minhas formas melhoraram, tenho realmente

confiança no que eles passam aqui." Resmunga indignada: "se você falar que vai

acontecer algo e nada acontece, o que é isto ? /I
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Na esteira da confiança, considera os serviços idôneos, sérios e corretos. Julga os

profissionais competentes, simpáticos, pacientes e bem humorados. Atribui esta

competência à ajuda, informação, acompanhamento e correção recebidos.

E os vínculos sociais ?

Tem um certo grau de amizade com outros frequentadores, apesar disto não ser

fundamental para continuar frequentando. Comenta os aniversários, o pessoal que só

vem para encontrar outras pessoas e alguns almoços que tem ido.

E os incentivos financeiros?

Quanto aos descontos e bônus, comenta não ter feito outras atividades por esta razão.
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4.4.4. APRESENTAÇÃO DO CASO 4: LEILA

Como foi o início ?

Frequentadora há cerca de cinco anos, com um período de interrupção de um ano,

iniciou fazendo uma hora por dia, três vezes por semana. Atualmente vem todos os dias

da semana, ficando cerca de três horas em cada ocasião. Pratica o condicionamento

fisico e faz aulas de natação. Procurou este local devido a sua preocupação com o bem

estar, além do fato de morar nas proximidades e já ter ouvido falar.

Porque você frequenta aqui ? Como é seu relacionamento atual ? O que estimula

você a continuar frequentando ?

Mesmo sabendo que outras academias possuem equipamentos mais modernos, escolheu

esta pelo fato de não se sentir deslocada como em outros estabelecimentos, devido a

faixa etária ser mais adulta: "eu não queria ir numa academia com muita gente jovem

para não me sentir deslocada, que o pessoal vai muito para paquerar, eu queria uma

que fosse mais ou menos na minha faixa etária e aqui é um lugar assim." Sobre o

ambiente, comenta que o mesmo é saudável e sem disputa: "aqui não é assim de fofoca,

não sei se porque todo mundo no horário que eu venho é casado e então não tem

aquela disputa para ver quem é melhor que a outra; fica cada um na sua, todo mundo

conversando com todo mundo, não tem nada de stress no ambiente".

Seu relacionamento foi crescendo ao longo dos anos: "depois que passou para o

tratamento individualizado, com os aparelhos mais modernos e começaram estas aulas

complementares que não tinham, eu comecei a aumentar meu tempo aqui dentro para

experimentar o que havia". Além disso, a grande disponibilidade de aparelhos também

chama sua atenção: "tem lugar por aí que você fica esperando para entrar na esteira, e

aí só pode ficar quinze minutos no máximo [. ..] aqui, a hora em que você chegar tem

aparelho livre li.
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Elogia muito o atendimento personalizado, graças ao qual conta ter descoberto um

problema de tireóide que desconhecia, ao reclamar com o médico um cansaço e dores

fora do previsto pela atividade fisica. Este atendimento se extende também aos

professores, que verificam se você está fazendo o exercício correto, se pode ou deve

aumentar sua carga e se pode incluir um novo aparelho nas suas atividades.

Considera os professores ótimos, sempre no maior astral. Acha-os educados, gentis,

interessados, bem humorados, estando sempre prontos para atender aquilo que você

pedir, para orientar e, observar se você está fazendo os exercícios da maneira correta. Vê

isto como vantagens de um local menor, com a presença de um pequeno número de

alunos nas aulas: "se você vai fazer uma aula com 30 ou 40 alunos, o professor não vai

dar conta de ver se todos estão fazendo certinho, aqui ele vê se você pôs o pé certo, se

pôs o pé errado, acho isto legal". Nos aparelhos "tem atendimento bem personalizado,

estão sempre te olhando, ver se está fazendo certo ou errado, não é massificado, é

como se tivesse um personal trainer do seu lado [ ..J as vezes você está fazendo o

exercício, ele vem vindo lá de longe e corrige você". Além disso, comenta que quando o

aluno falta, ao retomar perguntam porque não veio, em alguns casos dão uma bronca em

tom de brincadeira e, em outros casos, conta que os professores chegam a ligar para a

casa do aluno para saber o que está acontecendo. Afirma nunca ter visto, em todos estes

anos, alguém reclamar deles.

Entretanto, não considera seu relacionamento nota dez, pois critica a demora em se

atender a certas reclamações, a pouca variedade e quantidade de aulas mais modernas e

pela ausência de alguns equipamentos mais modernos existentes em outras academias,

apesar de satisfeita com os atuais. Quanto à demora nas reclamações: "tem umas

coisinhas que a gente pede e eles demoram para atender, por exemplo eu não aguento

mais ouvir a mesma sequência de músicas há mais de um ano e, quando escuto a

mesma música já me dá arrepio. Alegam que não são eles que gravam asfitas [ ..} Eu

reclamo desse vidro grande aqui na piscina, quem passa na rua vê a gente. Eu pedi que

colocassem uma planta grande para cobrir o vidro, mas colocaram essa pequeninha ai,
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que não adianta nada. Dizem que ainda não terminaram a decoração e pediram para

eu ter paciência". Apesar disto, comenta que apesar desta demora em atender, sempre

acabam atendendo. Quanto às aulas: "aqui basicamente você tem step, alongamento,

condicionamento físico, agora tem body pump, mas num horário terrível que não dá

para fazer, poderia ter mais aula. Em outros lugares tem muita coisa nova, tipo

aerobox e mais um monte de outras coisas que aqui não tem".

Indagada sobre o que a faria abandonar de vez, comenta que somente quando não

houvesse mais correspondência ou não se importassem mais com ela, o que acha difícil

de ocorrer ou ainda algum tipo de problema pessoal em que a tratassem mal sem

justificativa: "teria que ser alguma coisa pessoal, muito grave, que me desmotivasse".

o que é confiança para você?

Apesar do relacionamento não ser nota dez, em matéria de confiança, ela acredita

plenamente na empresa: "até hoje eles não me deram motivos para que a gente não

acreditasse que eles não façam um trabalho sério [...} eles correspondem às

expectativas que a gente está procurando { ..} o que eles prometem fazer, eles

cumprem".

Acredita na seriedade e credibilidade dos serviços oferecidos, evitando qualquer

procedimento que possa causar danos aos clientes no futuro. Numa determinada ocasião,

ao perguntar porque não havia bronzeamento artificial "me disseram que é uma técnica

condenada nos Estados Unidos, pelos médicos e dermatologistas, então não querem

correr riscos de alguém dizer que teve um problema de câncer de pele e foi aqui no

instituto". Quanto às plásticas, "disse-lhes que poderiam ganhar uma nota, pois tem

muita gente aqui fazendo, mas disseram-me que isto envolve muitos médicos, o paciente

pode não gostar e não desejamos comprometer o nosso nome". Por isso afirma confiar

na credibilidade da empresa: "se eles colocam alguma coisa aqui é bem feito, bem

estudado, é sério /I.

165



Finalmente, considera os professores competentes, entendedores daquilo que estão

fazendo e não como se estivessem apenas seguindo uma orientação superior.

E os vínculos sociais ?

Sobre o convívio social com os professores comenta: "agente tem uma turminha que sai

para almoçar junto e, se as convidarmos elas vão [ ..J quando há alguma festa e as

convidamos, eles também vão. /I

Quanto aos demais frequentadores, possui bons vínculos e comenta sobre o círculo de

amizades reinante, contando que alguns frequentadores são parentes, tais como marido,

mulher e filhos, outros são vizinhos e ainda há pessoas com as quais existem relações

profissionais: "tem uma que a filha é médica e todo mundo se trata com ela, meu

médico e sua mulher vêm aqui, um monte de vizinhos também [ ..J como a gente não se

encontra muito, combina para almoçar [ ..J quando nasce o filho de alguém. vamos

visitar no hospital".

Conclui: lia gente gosta do ambiente, das pessoas que estão aqui, dos professores e

assim vaificando. E olha que tem gente que vem de longe; já estão acostumados".

Existem objetivos a serem cumpridos? Como são estabelecidos?

Comenta que ao chegar no instituto, jamais tinha feito ginástica de forma intensiva e

gostaria de emagrecer doze quilos, além de deixar o corpo melhor. Na entrevista com o

médico lhe foi perguntado quantos dias por semana e quantas horas por dia pretendia

dispor para sua prática. Além disso, foi feita uma avaliação para verificar o seu estado

fisico e até onde poderia se esforçar. Com base nesta avaliação, foi estabelecido um

programa com os tipos e cargas, tempos e velocidades dos diversos exercícios. A ficha

contendo este programa personalizado deve ser preenchida ao longo das aulas à medida

que estes exercícios são executados.
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Quando o aluno desejar mudar alguma coisa programada, pode solicitar aos professores,

que primeiramente falam com o médico e, caso autorizado, realizam testes para verificar

a sua capacidade. Em alguns casos de mudanças maiores, principalmente ao terminar

uma ficha após um período de alguns meses, é recomendado passar por uma nova

avaliação fisica, onde o aluno pode verificar os seus avanços e solicitar alterações: "de

tempos em tempos eu faço a avaliação com o médico e verificamos o progresso, se

estou indo bem, se consegui aumentar ospesos, a velocidade. "

Esta aluna defende a linha que uma pessoa deve procurar melhorar gradativamente,

evitando ficar condicionado a fazer sempre as mesmas coisas, pois, neste caso, a

ginástica não teria mais efeito. Entretanto, comenta que, se uma pessoa não aguentar,

ninguém a obriga a aumentar. Mas, alguns indivíduos não percebem que podem pedir

este aumento: "algumaspessoas não se tocam de chegar efalar eficam esperando. "

Quanto às normas ? Existem algumas regras a serem seguidas ? Você teve que se

adaptar a elas ?

Caso se desejar fazer um aparelho que não conste em seu programa inicial, diz que os

professores não cedem de imediato, mas primeiro vão conversar com o médico para ver

se este autoriza. Quando você quiser aumentar seu esforço, elas escutam você e

verificam até onde você pode fazer.

E os incentivos financeiros ?

o desconto conjugado a incentivou a praticar natação junto com o condicionamento

fisico, pois julgava que os preços na região eram muito mais baratos: "aí ficou viável

para fazer, pois a diferença ficou pequena. "
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4.4.5. APRESENTAÇÃO DO CASO 5: CÍNTIA

Comofoi o início?

Frequenta há cinco anos diariamente, cerca de duas a três horas. Tendo decidido parar de

fumar, procurou uma atividade para evitar voltar ao velho hábito. Além de morar

relativamente perto, já conhecia o renome do instituto há muito tempo. Mais

recentemente, começou a treinar para correr maratonas. Sem titubear, assume que seu

objetivo principal atual é a qualidade de vida. Além da manicure, eventualmente faz

massagem terapêutica, mas "só quando trava alguma coisa".

Porque você frequenta aqui ? Como é seu relacionamento atual ? O que estimula

você a continuar frequentando ?

Nunca tendo feito exercícios, fez uma sondagem inicial e visitou diversas academias de

renome próximas a sua casa, mas não gostou do atendimento oferecido por aqueles

estabelecimentos, que julgou um tanto frio e, sentiu uma maior empatia com este local,

que considerou mais adequado aos objetivos que procurava: "eu me integrei bem aqui,

não tem nenhum estrelismo dessas academias de renome [ ..] onde eu não teria nenhum

objetivo [. ..] eu não vou desfilar, nem mostrar minha roupa [...] e por isso mesmo eu

me encontrei aqui ".

Trabalhando de manhã e a noite, possuia muito pouco tempo entre suas atividades

profissionais para praticar os exercícios. O fato do local ficar no meio do caminho entre

sua casa e trabalho também ajudou na escolha. Apesar de não representar uma vantagem

em relação a concorrência, os horários livres se enquadraram bem às suas necessidades e

o fato de não ter que esperar para utilizar qualquer equipamento representava um ponto

de destaque.

Elogia o ambiente, que considera de "astral legal" e exalta as convivências.
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Afirma se dar bem como todos os funcionários, considerando-os profissionais muito

educados, delicados e dedicados, uma vez que fazem tudo o que se pede e nunca

demostram má vontade. Elogia também o quadro estável de professores, sempre de bom

humor, interessados e de prontidão: "estão sempre alegres, satisfeitos e ai a gente

conversa [ ..} todo mundo sabe meu nome, mas é porque eu mexo com todos, eu falo

com todos. O ambiente aqui é bom e se não fosse assim eu não faria ginástica. 1/.

o fato de ser conhecida e o atendimento quase que pessoal por parte dos professores são

fatores que a estimulam. Comenta, por exemplo, o fato de anotarem em sua ficha de

acompanhamento as diversas atividades praticadas, uma vez que não utiliza os seus

óculos durante as aulas: "são esses pequenos detalhes que me fazem sentir legal, eu

venho aqui realmente com muita vontade".

Diz que após a reforma, o aumento do salão de ginástica e a nova aparelhagem foram

fatores que lhe incentivaram bastante.

Tem algumas reclamações, tais como o horário de sábado, em que acha que poderiam

abrir mais cedo e a ventilação forçada da sala de ginástica, que lhe incomoda muito,

chegando, inclusive, a provocar-lhe fortes dores musculares, preferindo ar condicionado.

Como isto não era possível, destaca que mandaram puxar um fila de esteiras para ficar

entre duas bocas do ventilador: "aqui tenho umas boas mordomias !se fosse em outro

lugar 000"

Apesar de julgar sua relação satisfatória, pois vem conseguindo cumprir seus objetivos,

parece um pouco céptica sobre este relacionamento, dando-lhe nota oito: "acho que não

existe um acerto de cem por cento, pois as pessoas sempre serão diferentes uma da

outra". Sobre a continuidade da relação: "enquanto eu achar que aqui é legal, eu fico

[ ..} só aqui em volta tem umas quatro ou cinco academias renomadas. /I

E os vínculos sociais ?
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Apesar de não conhecer os funcionários em profundidade, mas apenas o seu lado

profissional, considera-os ótimos e de boa convivência.

Suas amizades são mais internas, considerando-as mais uma forma de coleguismo,

estando mais preocupada em fazer seus exercícios: "fazer amigos não é condição

necessária e suficiente, mas eu acho bom [...} se eu não conhecesse ninguém e não me

desse bem com ninguém, iria continuar frequentando do mesmo jeito".

A convivência externa resume-se aos eventos relacionados aos dias de corrida, os quais

considera uma grande farra: "no dia da corrida é super-legal, é um grande piquenique,

a gente se encontra no estacionamento, um vai no carro do outro, vai isotônico de

balde, vai isso, vai aquilo, vai alguém para segurar o material de todo mundo, outra

vai para segurar não sei o quê, tem moçadinha, tem coroa, tem torcida, tira fotografia

e depois espalham as fotos por aí".

E os incentivos financeiros ?

Não julga que o preço em si seja um fator preponderante, mas trouxe seu marido para a

mesma academia por ter um desconto familiar. Além disso, faz o pagamento semestral,

pois acha vantajoso e, além disso, se compromete a fazer ginástica pelos próximos seis

meses.

o que é confiança para você?

Para esta aluna, "confiança é acreditar em alguém sem titubeação". Destacando

atributos como a seriedade e a tentativa de acertar sempre, acha que a confiança neste

estabelecimento vêm através de seu tempo de mercado e o fato de seus sucessores

procurarem manter os mesmos padrões instituídos pela fundadora: "ela conquistou este

mercado que todos conhecem e seus herdeiros se sentem na obrigação de manter isto.

{ ..] não é de interesse delesfazer alguma coisa que prejudique a si mesmos { ..] quanto

a mim, eu tenho outros lugares para ir".
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Reforça sua confiança verificar que os donos estão sempre circulando por suas

instalações, permitindo conversar com eles, sempre que necessário: "se dão a cara para

bater é porque não têm medo, não têm motivo para se esconder [...] sou do tipo de

pessoa quefala uma,fala duas e se não resolveu, tchau e benção".

Apesar disso, julga que a confiança absoluta em alguém é reservada somente para

aquelas pessoas com as quais se tem uma relação mais próxima com você, como, por

exemplo, seus familiares: "o resto, você confia, mas não cegamente". Por isto, atribui

nota oito para sua confiança no instituto.

Existem objetivos a serem cumpridos? Como são estabelecidos?

No início, a cliente conversou com o médico e falou que seu objetivo era 'evitar voltar a

fumar. Como não fazia exercício algum, lhe foi proposto um condicionamento físico,

onde as atividades iriam aumentando gradativamente a fim de evitar dores musculares.

A cada seis meses, comenta que é efetuada uma nova consulta para avaliação, quase

sempre com duração superior a uma hora, onde se faz uma nova programação de

exercícios ou se mantém a anterior. Neste dia, é feito um teste em cada aparelho, onde

tudo é medido e tabulado, como se fosse um aluno novo. O aluno deve expor todos os

objetivos que quer manter ou trocar: "as atividades são combinadas e agendadas [ ..}

quando decidi correr, ele perguntou se queria correr muito ou pouco, e fez uma

programação adequada [ ..j eu falo o que eu quero, eu pergunto se ele acha que eu

devo fazer ou não determinada coisa, se é bobagem ou não. Ele não enrola, responde".

Fala sobre sua ficha de acompanhamento, onde anota todas as atividades praticadas,

podendo realizar um levantamento de quantas calorias foram perdidas naquele ano, em

quanto aumentou a capacidade respiratória e o batimento cardíaco: "quando quiser ter

acesso é só pegar a ficha, mas só bato o olho, e a gente anota que é para ter um

balanço nofinal de cada ano".
1
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4.4.6. APRESENTAÇÃO DO CASO 6: RENATA

Comofoi o início?

Iniciou suas atividades há cerca de 15 anos atrás, com diversos períodos de interrupção

ao longo destes anos, que atribui a sua correria profissional. Além do condicionamento

fisico, eventualmente faz uma ducha ou sauna. Apesar de morar bem longe, trabalha nas

proximidades. Iniciou sua prática com o objetivo de reduzir o excesso de peso adquirido

durante a gravidez, e hoje em dia afirma que pratica exercícios para manter a saúde, urna

vez que sua atividade profissional exige que fique muito tempo em pé. Frequenta um

mínimo de três vezes por semana, nunca menos de uma hora e meia em cada ocasião.

Porque você frequenta aqui ? Como é seu relacionamento atual ? O que estimula

você a continuar frequentando ?

Sempre gostou de exercícios e esportes, tendo sido esportista amadora num destacado

clube esportivo. Quando iniciou sua prática, trabalhava a poucos quarteirões de

distância, o que a motivou a vir para cá. Atualmente, ainda trabalha relativamente perto,

embora um pouco mais distante.

Chama sua atenção a organização e a limpeza do local. Elogia muito o atendimento, que

começa na recepção: "na entrada já perguntam se você tem preferência de armário e, se

estiver ocupado, arrumam um outro para você". Destaca também o pessoal da limpeza,

os professores e as nutricionistas.

Crê que as pessoas que trabalham na empresa não se preocupam apenas com a estética

do aluno, mas também com a sua saúde, atribuindo esta preocupação ao histórico da

empresa, que começou como um instituto de fisioterapia. Narra o caso de sua irmã, que

numa ocasião teve um problema de coluna e, seu ortopedista lhe falou que o único lugar

em que confiava era aqui.
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Comenta a quantidade de aparelhos disponíveis e a assistência dos professores: lia

qualquer hora que você chega aqui tem um aparelho prontinho e sempre um personal

[trainer] para orientar você". Como esta aluna também tem diversos problemas de

coluna, elogia a atenção que recebe, pois tem consciência de que posturas e movimentos

errados podem agravá-los. Qualquer dúvida que tenha é prontamente esclarecida e, caso

haja algum aparelho que não possa utilizar, sempre lhe explicamas razões para isto.

Critica as outras academias, seja por experiência própria ou através de situações

vivenciadas por amigos e parentes. Considera o número elevado de alunos e a ausência

de qualquer tipo de auxilio como problemáticos: "vocêpode estar fazendo o exercício

errado e não vir ninguém lhe orientar, uma vez que o número de pessoas é grande".

Além disso: "não lhe dão atenção, se estiver fazendo o exercício errado, não tem quem

lhe corrija, tem que marcar hora para usar a esteira { ..} parece que só tem um tipo de

cobrança, a financeira, que é mais importante para eles". Contrasta com este local:

"aqui o pessoal fica em cima [...] aqui você paga um pouquinho mais, mas está bem

assessorada". Outra vantagem apontada é o ambiente, julgando que "ninguém vem aqui

para reparar em ninguém { ..} lá fora você encontra muita vitrine, o pessoal se

preocupando com a roupa que você está vestindo, este tipo de coisa".

Elogia a amizade e a atenção que lhe são dispensadas, o controle que os professores têm

das atividades do aluno, o aproveitando e a maneira como isto ocorre. Julga estar

cercada de cuidados: "se eu tenho alguma dúvida, eu paro, eu converso, o

relacionamento é nota dez". Nas ocasiões em que retornou, após um período de

afastamento de alguns meses, destaca os cuidados e os estímulos recebidos: "pediam

para que eu fosse devagar e, caso tivesse alguma dor, para não deixar de vir". Critica

outros lugares que não têm a mínima condição e muitas vezes agravam os problemas de

saúde dos alunos.
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o interesse e a preocupação por parte dos professores também se destacam, uma vez que

estes querem sempre saber as razões por se ter faltado, eventuais problemas que tenha

tido: "isto é gostoso, porque você se sente importante, você é importante para eles",

o seu grau de relacionamento e de compromisso parecem ser muito fortes: "meu marido

diz que é casada comigo e eu sou casada com ele e com esta academia", E mais: "eu já

faço parte dos móveis e utensílios daqui".

Apesar de não comentar de maneira explícita o reconhecimento que lhe é atribuído, sua

fala destaca isto: "é promoção, é lembrança da data de aniversário, tem que cativar

como cliente, você se sente uma pessoa importante, não é só uma academia". Comenta

ainda: "quando foi o aniversário do instituto, houve festa para todos os clientes, com

coquetel e música ao vivo, isto foi bárbaro /". Finalmente: "aqui você se sente

importante, se sente querido ".

Percebe-se que o seu entusiasmo com a relação é completo: "é um casamento que daria

certo. É nota dez", Perguntada sobre o que poderia acontecer para esta relação ficar

melhor, responde: "não sei o que falta, não dá para mexer em time que está ganhando".

Em tom de brincadeira, finaliza: IISÓ se for me buscar e levar".

E os vínculos sociais ?

Considerando-se uma pessoa espontânea, diz ter amizade com todos, desde o porteiro e

segurança, e "0 pessoal brinca comigo, eu venho conversando com todo mundo". Com

as professoras: "eu paro, eu converso, com algumas que eu estou mais acostumada a

lidar, tenho mais intimidade para conversar".

Quanto aos colegas, diz que ter alguns colegas com os quais conversa um pouco mais,

Evita conversar durante a aula, pois alega que não renderia nada, mas "a gente sempre

conversa um pouquinho na hora que chega, na hora do lanche ou na hora de ir

embora".
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Considera estas amizades mais internas, alegando que as pessoas moram longe ou devido

a correria do dia-a-dia. Os contatos mais intensos são com alguns colegas de profissão

que também frequentam a academia.

Não julga esta socialização fundamental, mas considera-a importante, pois ajuda a criar

um ambiente agradável e faz se sentir bem. Comenta sobre o final de ano, em que

organizam alguma comemoração, nem que seja para comer uma pizza ou tomar um

chopinho.

E os incentivos financeiros ?

Diz que os incentivos financeiros nunca a influenciaram, mas faz o plano semestral por

considerá-lo mais vantajoso.

Apesar de achar uma academia cara, considera boa a relação custo-beneficio.

o que é confiança para você?

Para explicar o significado da confiança, esta cliente faz o seguinte paralelo: "confiança é

aquela pessoa que se senta na minha cadeira e diz: faz o que você achar que deve

fazer". Explica que com isto quer dizer o seguinte: "eu quero sentir que estou

amparada, acho que confiança é isto, é o amparo".

Sua noção de confiança parece ainda ter dois componentes: "você precisa de alguém que

além de toda a parte técnica seja um amigo. Aqui você encontra esta amizade. Você

tem confiança porque sabe que tudo que fizerem para você, pode ter a certeza que será

o melhor. Você se sente amparada, protegida."

Por ser uma pessoa que se cobra muito, considera que "se houver qualquer gancho para

desconfiar de alguma coisa, se ficar alguma coisa no ar, para mim [o profissional] não

vai servir. "
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Comenta que a confiança no instituto é reforçada pela atenção que os profissionais

dispensam a todos os clientes, guardando as pequenas diferenças e características de

cada um deles.

Indagada sobre o que esperar dos serviços prestados, responde que é a certeza de obter

os resultados almejados: "sefalar que eu vou chegar aqui e sair uma Demi Moore é

mentira, porque eu sei que isto não vai acontecer, mas tudo que eu possa dispor para

ter um bomperfil e o que depender de minha boa vontade, eu acredito que eu consiga".

Reforça que pode contar com a empresa e seus profissionais, acreditando que nada de

ruim vá lhe acontecer. Por isto, diz que sua confiança é completa e lhe atribui nota dez.

Existem objetivos a serem cumpridos? Como são estabelecidos?

Comenta ter iniciado suas atividades ao engravidar, uma vez que havia engordado muito

durante sua gestação. Estabeleceu a meta de perder 23 kgs., sem ajuda de médico, nem

moderadores de apetite, mas somente com dieta e ginástica. Recebeu uma orientação dos

nutricionistas e, através de um plano específico, conseguiu voltar ao seu peso normal,

sem nenhuma consequência indesejada. Como não podia exagerar no exercício, pois era

uma recém parturiente, comenta que sua carga de atividades foi montada de maneira

específica e os exercícios executados de forma cautelosa.

Sobre o acompanhamento recebido para verificar se as metas estavam sendo cumpridas,

comenta: lia nutricionista controlava o peso, tirava as medidas todas as semanas,

pesava para ver onde eu tinha que perder mais peso e mais medidas e ainda me

fornecia algumas receitas. { ..} se você pegar minha ficha vai ver o que eu tinha de

medidas no início e quanto eu tenho agora. Me sentia cercada de cuidados e achava

isto legal. "
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4.5. ANÁLISE DOS DADOS

Com base nas entrevistas coletadas e na revisão bibliográfica efetuada, as seguintes

análises foram efetuadas:

• análise cruzada dos diversos casos sobre os fatores atuantes nos relacionamentos:

foram analisados os diversos fatores determinantes de uma relação, detectados em

nossa investigação - confiança, compromisso, satisfação, VÍnculos sociais, vínculos

financeiros, metas comuns, cooperação e comunicação -;
• análise cruzada dos diversos casos sobre o processo de desenvolvimento da relação:

foi feita uma análise sobre o processo de desenvolvimento de uma relação,
utilizando-se os modelos conceituais de Dwyer, Schurr e Oh (1987) e Wilson (1995).

As análises realizadas utilizaram uma abordagem descritiva, comparando-se as evidências

encontradas ao longo das entrevistas com os padrões teóricos estabelecidos. Como havia

sido feito um estudo prévio dos processos de desenvolvimento de relacionamento e uma

compreensão dos diversos fatores que influenciavam uma relação, pudemos confrontar

os achados com estes padrões.

A integração da parte empírica com a teoria existente, anteriormente sistematizada,

possibilitou enriquecer a compreensão do fenômeno, através da identificação de possíveis

relações causais e diversas decisões que devem ocorrer para que determinados resultados

relacionais aconteçam, permitindo esclarecer vários aspectos conceituais e ampliar o

conhecimento existente sobre o marketing de relacionamento. Desta forma, atingimos

um dos mais dificeis objetivos propostos no início deste trabalho.
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4.5.1. ANÁLISE DOS FATORES DETERMINANTES

4.5.1.1. <=O~<;A

Para Moorman, Zaltman e Deshpande (1992) a confiança pode ser vista como uma

crença, sentimento ou expectativa sobre a lealdade do parceiro de troca, resultante de

sua intenção, integridade ou competência. Pode também ser vista como um

comportamento ou intenção de comportamento onde se coloca uma fé no parceiro,

podendo contar com ele, sempre que houver algum possibilidade de vulnerabilidade ou

incerteza por parte de quem confia. Representa, portanto, a predisposição em se contar

com um parceiro de troca. Morgan e Hunt (1994) associam a confiança aos seguintes

atributos: consistência, competência, honestidade, justiça, responsabilidade,

prestatividade e boa vontade.

Quando indagados sobre o significado da confiança, as respostas obtidas dos diversos

clientes ficaram muito próximas de seu verdadeiro sentido. Afirmações como acreditar

em alguém sem hesitar; nunca ser traído; sentir-se amparado; saber que virão auxiliá-lo

sempre que necessário e; prometer o que pode ser cumprido exprimem este estado de

predisposição em se poder contar com alguém.

Quanto aos adjetivos atribuídos pelos clientes sobre a confiança que depositam na

empresa, é dificil associá-los de maneira unívoca as suas declarações. Mas, podemos

dizer que a competência é representada pelo fato de entenderem aquilo que estão

fazendo e pela credibilidade que possuem; a honestidade e a justiça são devidas à

idoneidade dos serviços prestados e por cumprirem aquilo que prometem; a

responsabilidade e a consistência, por serem assíduos e não fazerem nada que possa

causar qualquer tipo de dano no longo prazo, bem co~n.opela seriedade e por procurar

manter os padrões estabelecidos pela fundadora; finalmente, a prestatividade e a boa

vontade são representados por estarem sempre presentes, vindo socorrer e ajudar sempre

que necessário, por serem atenciosos, informando, acompanhando e corrigindo.

178



É interessante observar que uma das entrevistadas, expnme a confiança em duas

componentes, uma técnica e outra humana: "você precisa de alguém que, além de toda a

parte técnica, seja um amigo". Os atributos de competência e responsabilidade parecem

estar mais próximos ao lado técnico, enquanto a boa vontade e a prestatividade ficam

mais pertos da parte humana. Justiça, honestidade e consistência poderiam fazer parte

das duas dimensões.

As crenças, os sentimentos, as expectativas, as intenções e o comportamento, que

representam a confiança para Moorman, Zaltman e Deshpande (1992) estão refletidas

através de todos os aspectos citados. Mais ainda, se tomarmos a conceituação de

Ganesan (1994), onde a confiança representa um sentimento ou uma expectativa sobre

um parceiro de troca, resultante de sua competência, integridade e intenções, tendo

como componentes a credibilidade e a boa vontade, verificamos que os elementos

apresentados também alinham-se perfeitamente a estes termos.

Morgan e Hunt (1994) lembram que as relações caracterizadas pela confiança são tão

valorizadas que os parceiros desejarão se comprometer ainda mais; caso haja

desconfiança num determinado momento, haverá mais desconfiança no momento

seguinte, diminuindo o compromisso da relação e fazendo com que a transação se

encaminhe para uma ou mais trocas de curta duração. A falta e a perda da confiança são

expressos pelas seguintes declarações de algumas entrevistadas: "se ficar alguma coisa

no ar, não vai servir" e "não é do interesse deles fazer alguma coisa que prejudiquem a

si mesmos [. ..] quanto a mim, tenho outros lugares para ir".

Concluindo, percebemos que a confiança corresponde às definições e dimensões

conceituais e, os clientes, sem dúvida alguma, confiam plenamente na empresa com que

se relacionam, fortalecendo os vínculos de longo prazo.
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4.5.1.2. VÍNCUl,OS SOCIAIS

Os vinculos sociais baseiam-se no pressuposto de que os encontros de marketing são

também encontros sociais (Berry e Parasuraman 1991).

São definidos como o grau de simpatia e amizade pessoal compartilhados entre o

comprador e o vendedor; compradores e vendedores que apresentam uma relação

pessoal forte são mais compromissados em manter uma relação do que parceiros menos

vinculados (Wilson 1995). Também envolvem a personalização e a customização da

relação, como por exemplo, a comunicação regular com os consumidores através de

diversos meios; chamar o consumidor pelo nome durante as transações; providenciar

continuidade do serviço através do mesmo representante e; aumentar o serviço básico

com atividades educacionais ou de entretenimento, tais como seminários ou reuniões

(Berry 1995; Berry e Parasuraman 1991).

A customização e a personalização da relação são muito fortes, desde o estabelecimento

dos objetivos (analisados em seção posterior), passando pelo conhecimento

individualizado dos professores sobre as necessidades de cada cliente e o reconhecimento

e respeito do jeito de ser de cada um deles. Além disso, a rotatividade quase inexistente

de professores intensifica esta individualização.

O tratamento personalizado, desde a recepção às aulas e, a importância que os alunos

dão a isto, foi um ponto comentado em quase todas as entrevistas. Como destaca um dos

clientes: "é muito importante eles chamarem você pelo seu nome, desde a menina da

recepção { ..] Ninguém aqui é mais um. Acho importante a gente não ser um número".

Esta personalização não se limita a ser chamado pelo nome, mas, conforme pudemos

constatar, é representado pela atenção dispensada a cada aluno durante as aulas, pelo

conhecimento profundo das necessidades de cada um, bem como de suas limitações e

eventuais cuidados especiais, seja devido a problemas de saúde especificos do aluno, tais

como coluna e tireóide, sejam detalhes como anotar a ficha de quem está sem os seus

óculos ou puxar a esteira de quem não gosta de tomar vento do sistema de refrigeração.
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Esta atenção dispensada durante as aulas pode ser destacada da seguinte forma: "[nas

aulas] ele vê se você pôs o pé certo, se pôs o pé errado [ ..} nos aparelhos tem

atendimento bem personalizado, estão sempre te olhando, ver se está fazendo certo ou

errado, não é massificado, é como se tivesse um personal trainer do seu lado".

Reconhecer o jeito que cada aluno gosta de ser tratado é outro ponto relevante: "parece

um amigo que respeita o seu espaço; todo mundo me conhece e ninguém me chateia

[. ..} se não quiser falar, não falo, se tenho algum problema, não preciso contar e

ninguém fica com cara feia querendo saber o que aconteceu [. ..] aqui eu me sinto em

casa". Em outras situações, os professores ficam ao lado do cliente, conversando,

estimulando-o a fazer seus exercícios.

Quanto à continuidade dos profissionais, a estabilidade do quadro de professores

também é destacada: "quando você começa a se servir de profissionais, é gostoso estar

lidando sempre com a mesma pessoa [ ..} é muito importante esta coisa de ser parte da

familia".

o grau de simpatia e amizade entre professores e alunos, bem como entre os próprios

alunos, representam outro aspecto dos vínculos sociais que fortalecem a relação. Alguns

alunos chegam a comentar casos de indivíduos que vêm às aulas apenas para encontrar

as pessoas. Para a maioria deles, estas amizades são restritas ao ambiente interno da

academia, enquanto outros têm um convívio social mais intenso. Estas atividades variam

de almoços entre os alunos ou entre alunos e professores e ainda eventos externos

relacionados ou não à academia, tipo maratona ou aniversários e nascimentos de filhos.

Percebemos que alguns alunos mais antigos sentem-se bastante envolvidos com os

professores, passando a vê-los como amigos e não mais apenas como os profissionais

que são. Alguns clientes confessam ter afinidades, confidências e compartilharem um

pouco da intimidade do professor. Para alguns, esta amizade vai além do ambiente de

aula, como um deles nos revela: "a gente tem uma turminha que sai para almoçar junto
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e, se as convidarmos elas vão [ ..j quando há alguma festa e as convidamos, elas

também vão".

Enquanto alguns clientes consideram a socialização muito importante, outros, que

parecem mais cépticos, chegam a afirmar que isto não é fundamental para continuar

vindo: "se eu não conhecesse ninguém e não me desse bem com ninguém, iria continuar

frequentando do mesmojeito".

Enquanto a confiança e o compromisso representam a base de uma relação, atuando

como se fossem seus pré-requisitos, os vínculos sociais com os consumidores fornecem

um de seus mecanismos de sustentação (Dupont 1998). Pudemos verificar que a

personalização e a socialização representam elementos importantes para o

desenvolvimento do relacionamento. Entretanto, existem tipos de clientes em que a

socialização, apesar de favorável, não significa um ponto relevante, se orientando muito

mais por seus objetivos pessoais. Observamos esta ocorrência para uma pessoa de média

e outra de alta longevidade e, julgamos que estas situações devem ser consideradas com

atenção. Convém reparar que, mesmo nestes casos, a relação entre professor-aluno é

forte, havendo um alto grau de personalização do serviço oferecido.

Finalmente, devemos lembrar que elos sociais não podem superar um produto-núcleo

não competitivo, mas podem conduzir à lealdade quando as diferenças competitivas não

são fortes. A relação social também possibilita maior tolerância de uma eventual falha ou

uma oportunidade da empresa em responder a apelos competitivos (Berry e Parasuraman

1991). Sentir-se em casa ou fazer parte da família, seja pela personalização da relação

e/ou pelo grau de amizade alcançados são consequências dos vínculos sociais

estabelecidos e parecem explicar boa parte da longevidade da relação.
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4.5.1.3. VÍNCULOS FINANCEIROS

Os vínculos financeiros referem-se a incentivos de preços que assegurem a lealdade dos

consumidores, fazendo com que estes se mantenham clientes ou estimule-os a fazer mais

negócios com a empresa. Brindes ou bônus por compras acumuladas, tais como

programas de milhagem, a-cada-dez-ganhe-um e prêmios por pontuação representam

exemplos típicos. São facilmente imitáveis e, por si só, não oferecem uma vantagem

competitiva sustentável. Consumidores interessados neste tipo de incentivos são mais

vulneráveis às promoções do concorrente e podem prejudicar a rentabilidade da

organização.

A empresa oferece planos trimestrais e semestrais para as atividades de condicionamento

fisico, onde as mensalidades têm uma redução de cerca de 10% em relação aos planos

mensais, além da isenção de taxa de matrícula, que corresponde a, aproximadamente,

50% do valor de uma mensalidade. Existe também um desconto para outros membros da

família que estejam matriculados. Outro estímulo financeiro é a aquisição de práticas

aquáticas (natação ou hidroginástica), pagando apenas 25 % de seu valor, ou cerca de

15 % a mais sobre o preço do condicionamento fisico. Na parte de estética, quando

adquiridos em série igualou superior a quatro aplicações, os tratamentos apresentam um

desconto na ordem de 30%. Além disso, existem abatimentos para atividades fisicas

conjugadas com os serviços de estética. Recentemente, instituíram um sistema de pontos,

relacionados aos valores gastos em todos os setores da empresa, que podem ser trocados

por produtos da cantina interna ou sessões de determinados tratamentos estéticos.

Com os preços do condicionamento fisico comparáveis às academias de renome,

percebemos que parte significativa dos clientes não considera os descontos pluri-mensais

preponderantes, mas afirma aderir a estes planos por considerá-los vantajosos. O

desconto familiar incentiva algumas pessoas a trazer seus familiares para a mesma

academia, mas dificilmente fazê-los iniciar a atividade fisica. Em outros casos, o
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desconto na prática aquática estimulou alguns clientes a realizar natação juntamente com

o condicionamento fisico: "aificou viável para fazer, pois a diferençaficou pequena".

Alguns clientes têm como conjunto de comparação apenas academias renomadas, com

preços equivalentes, enquanto outros consideram as academias mais simples, com preços

cerca de 50% menores. Percebemos que alguns alunos consideram os preços elevados e

fazem sua avaliação em termos da relação custo-beneficio. Outros não consideram os

preços tão importantes: "se aumentasse o que fosse, eu não sairia daqui".

Outro elemento interessante do pagamento semestral é o compromisso que algumas

pessoas assumem com si mesmas, de forma a forçá-las a fazer ginástica pelos próximos

meses.

Percebemos que a importância dos vínculos financeiros e seu respectivo uso é

relativizada pelo nível de renda do cliente (ou parte desta que ele deseja dispor) e o

tempo disponível para utilizar os diversos serviços oferecidos que ele tenha interesse.

São como os beneficios de uma empresa aérea: não basta fornecer incentivos se

viajarmos pouco ou se não tivermos tempo de usufruir do beneficio conquistado.

Entretanto, todas as pessoas vêem os descontos financeiros com simpatia, como uma

forma de reconhecimento pelo seu patrocínio, como resume bem esta afirmação: lia

sensação de estar ganhando alguma coisa é ótima; quem não gosta de um presente, de

um carinho?". Acreditamos que as empresas, além de estimular os clientes a manter ou

aumentar seu vinculo com a organização, devem pensar neste elemento de retribuição

como um ponto relevante nas suas relações com os clientes. Apresentados na forma de

algum beneficio financeiro, representam, na verdade, vínculos sociais, devido ao

reconhecimento pela amizade, sendo por isso muito mais fortes que meros laços

financeiros, que não oferecem vantagem competitiva sustentável e são facilmente

imitáveise vulneráveis às ações competitivas.
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4.5.1.4. ESTABELECIMENTO DE METAS, COOPERAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Objetivos comuns representam o grau em que os parceiros compartilham metas, as quais

podem ser obtidas através de uma ação conjunta e pela manutenção da relação,

representando uma forte razão para a continuidade do relacionamento (Wilson 1995). Os

valores compartilhados representam um conceito similar, porém mais amplo, significando

o grau em que os parceiros têm crenças comuns sobre comportamentos, metas e

diretrizes que são certas ou erradas, apropriadas ou inapropriadas, importantes ou não

(Morgan e Hunt 1994). As normas representam regras pelas quais os valores são

operacionalizados. Quando os parceiros compartilham valores, há maior compromisso na

relação.

A cooperação representa o grau em que os parceiros trabalham juntos para a obtenção

das metas comuns (Morgan e Hunt 1994). São ações coordenadas, similares ou

complementares, tomadas pelos parceiros nas relações interdependentes para obter

resultados mútuos ou singulares e, cuja reciprocidade é esperada ao longo do tempo

(Wilson 1995). Surge da vontade dos parceiros em fazer a relação funcionar

apropriadamente (Morgan e Hunt 1994).

A comunicação envolve o compartilhamento formal e informal de informações

significativas e oportunas entre os parceiros, cultivando a confiança entre as partes e a

solução de disputas no alinhamento das percepções e expectativas (Morgan e Hunt

1994).

O estabelecimento de objetivos e valores compartilhados, assim como a obtenção de um

comportamento cooperativo e a comunicação constante são processos que interagem.

Através da comunicação adequada são estabelecidos os objetivos e as normas a serem

seguidas. O comportamento cooperativo é importante na formulação e cumprimento dos

objetivos, e este também só é obtido se processos de comunicação adequados estiverem

presentes. Estes três elementos representam pontos principais de um relacionamento,
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fazendo com que a relação estabelecida entre o instituto e seus clientes seja intensa e se

prolongue no tempo.

Observamos que os objetivos são estabelecidos de maneira conjunta, entre médico e

cliente e o processo cooperativo tem início neste ponto. Ao entrar na academia, o aluno

tem uma meta em mente. A maioria iniciou suas atividades para perder peso, modelar o

corpo, manter a forma ou até mesmo para evitar voltar a fumar. Uma avaliação fisica

inicial, englobando uma entrevista, procura conhecer o aluno, sua disponibilidade de

tempo, sua capacidade fisica atual e suas limitações devido à idade e problemas de saúde.

Com base nesta avaliação e nos objetivos almejados do aluno, é estabelecido um

programa com os tipos e cargas, tempos e velocidades dos diversos exercícios.

Uma ficha contendo o programa personalizado do aluno deve ser preenchida ao longo

das aulas, à medida que os exercícios programados são executados, permitindo

acompanhar o cumprimento das metas ao longo do tempo. Esta ficha possibilita acessar

todas as informações pessoais e realizar um levantamento sobre a quantidade de calorias

queimadas no ano e melhora da condição cardio-respiratória do cliente: "quando quiser

ter acesso é só pegar a ficha { ..j a gente anota que é para ter um balanço no final de

cada ano". Percebemos, portanto, que representa importante peça no processo de

comunicação, pois permite dispor e compartilhar de informações relevantes e de maneira

oportuna, sempre que necessário.

Após um determinado período de tempo, geralmente a cada seis meses, recomenda-se

passar por uma nova avaliação fisica, onde o aluno pode verificar os seus avanços e

solicitar alterações, expondo aqueles objetivos que deseja manter ou trocar. Com o

cumprimento desta meta, muitas vezes são traçados novos objetivos, tais como correr

maratonas ou apenas estabelecer e manter uma melhor qualidade de vida: "se você quiser

mudar o seu programa, você tem uma orientação para mudá-lo, acho isto muito

importante, então se você quiser melhorar, você vai melhorar, se está querendo um

objetivo, você consegue, acho isto muito importante". Vemos que os processos de
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comunicação e cooperação para estabelecer metas são constantes e fundamentais para o

desenvolvimento da relação.

o comportamento cooperativo é um elemento sempre presente durante as aulas, quando

os professores acompanham cada um dos alunos em suas necessidades específicas para

que estes possam cumprir suas metas de maneira adequada (vide vínculos sociais), além

do médico, que, sempre que pode, conversa informalmente com os alunos durante suas

práticas.

Quanto às normas, convém destacar que o aluno não pode fazer o que bem desejar, mas

deve seguir o que lhe foi estabelecido e encontra-se descrito em sua ficha de

acompanhamento: "Existem regras, as pessoas que querem usar os aparelhos como

deveriam, ao invés de seguir a orientação dos orientadores, são chamadas para

conversar; se você extrapola, você está colocando em risco sua integridade e a

integridade da academia". Mas, por outro lado, caso o aluno desejar utilizar um

aparelho que não conste em seu programa inicial, os professores conversam com o

médico para ver se este autoriza tal procedimento. Se o aluno quiser aumentar seu

esforço num aparelho que já utiliza, os próprios professores atendem a esta solicitação,

efetuando testes e verificando até onde o esforço pode ser efetuado. Os valores da

academia pode ser bem resumidos na seguinte declaração: "tudo aquilo que vai afetar a

sua saúde aqui não pode". O cliente deve ter uma identificação com as normas e valores

estabelecidos, caso contrário, se adapta ou talvez procure outro estabelecimento.

Além de seguir os procedimentos estabelecidos para os exercícios, outros aspectos

relacionados às normas são representados pela proibição de entrar nas aulas atrasado,

regras para suspensão e retornada dos períodos de aula e proibição do comércio de

qualquer espécie. Apesar da disciplina rigorosa, o fato dos clientes entenderem e, até

apoiarem tais medidas, demonstram o compromisso que têm com a organização, a partir

do próprio interesse que esta mostra por eles.
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Quanto ao processo de comunicação, convém ainda destacar os canais de reclamação e

sugestão, com a realização de pesquisas anuais, formulários ou pronto atendimento de

um gerente ou diretor no caso de reclamações e o fato dos diretores estarem sempre

circulando e se comunicando com seus clientes. Isto faz com que a quase totalidade das

reclamações e sugestões sejam recebidas, prontamente atendidas e implementadas,

enquanto algumas outras, de maior complexidade, são realizadas num prazo exequivel.

Assim, verificamos que o estabelecimento de metas comuns, com a adoção e respeito a

normas e valores, a cooperação permanente para atingir os objetivos traçados e um

processo de comunicação permanente entre aluno e prestadores do serviço representam

elementos relevantes do relacionamento, onde a reciprocidade do aluno é representada

pela sua dedicação e continuidade como cliente.

4.5.1.5. COMPROMISSO

o compromisso representa uma crença de um dos parceiros que a relação continuada

com o outro é tão importante que o máximo de esforços serão empreendidos para

mantê-la; um parceiro compromissado acredita que vale a pena trabalhar a relação para

assegurar que ela dure indefinidamente (Morgan e Hunt 1994). O compromisso

representa a fase mais avançada que uma troca entre parceiros pode alcançar,

representando um nível de satisfação tal, que exclui qualquer outro parceiro que possa

fornecer os mesmos beneficios (Dwyer, Schurr e Oh 1987). As chances de mudar para

uma outra relação diminuem a tal ponto, que as alternativas se tomam distantes, não

sendo mais comparadas com o parceiro atual (Young e Denize 1995).

O compromisso possui três componentes: entrada, que representa uma ação afirmativa

tomada por um dos parceiros, gerando uma espécie de aposta de auto-interesse na

relação, que é dificil de ser utilizada numa outra relação e funciona como uma barreira a

saída; a componente atitudinal, que representa uma ligação psicológica, uma

identificação, afiliação ou sobreposição de valores, representando uma intenção
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duradoura de se manter uma relação estável de longo prazo, complementando a

componente de entrada e; a componente temporal, que mostra que as entradas devem

demonstrar consistência ao longo do tempo. A estrutura de compromisso inicial deve ter

credibilidade e proporcionalidade, levando ao desenvolvimento de normas SOCl8.1S e

evitando que o oportunismo se estabeleça (Gundlach, Achrol e Mentzer 1995).

o compromisso se reforça mutuamente e aumenta ao longo do tempo. A percepção de

cada parceiro dos componentes de entrada de compromisso do outro parceiro reforça os

compromissos individuais. Quanto maior a credibilidade nas entradas e nas intenções

num dado momento, maiores as entradas e intenções no período seguinte. Quanto maior

o desenvolvimento de normas sociais num dado período, maiores também serão as

entradas e intenções de compromisso no período seguinte. As entradas e intenções no

período seguinte são afetadas de maneira negativa pelo oportunismo do parceiro no

período atual (Gundlach, Achrol e Mentzer 1995).

Analisar este conceito não é tarefa simples, pois ele confunde-se com a própria evolução

da relação, que nossa análise mostrou atingir rapidamente os estágios mais avançados.

Na matrícula, quando o aluno paga um conjunto de meses antecipadamente, está

efetuando um tipo de aposta unilateral na relação. Caso não receba o tratamento

esperado em troca., o compromisso estará abalado. Para evitar isto, é necessário haver

credibilidade e proporcionalidade, ou seja.,receber o que se espera e numa quantidade

justa. O outro parceiro deve procurar maneiras de evitar incertezas, conflitos e

oportunismos. A reputação da academia.,as regras claramente estabelecidas na matricula

e a própria visita às instalações são maneiras de preencher esta dimensão.

Num segundo momento, a adaptação aos métodos da academia.,onde o aluno não pode

fazer o que bem entender, mas apenas o que é recomendado para o cumprimento de seus

objetivos, de acordo com o seu plano de atividades e respeitando as suas limitações

fisicas, representa a componente atitudinal do compromisso. É uma identificação de

valores que equivale a um comprometimento de recursos complementar. Neste caso, o
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cliente recebe em troca a atenção personalizada dos professores para o cumprimento de

suas metas.

À medida que o aluno consistentemente segue os métodos adotados e cumpre as cargas

estabelecidas em seu planejamento, recebendo de maneira também consistente a atenção

continuada dos professores e vai obtendo os resultados almejados, o compromisso vai se

fortalecendo.

o esforço em manter as relações valiosas é efetuado através de um investimento

constante em novas instalações, equipamentos e modalidades, fazendo com que o aluno

retribua, continuando seu patrocínio ou mesmo passando a dispender mais horas ali

dentro. Porém, acreditamos que este esforço é representado, principalmente, no dia-a-

dia, pela atenção e interesse dos professores, seja durante as aulas, seja perguntando o

que houve após uma falta ou mesmo telefonando-lhe quando o aluno se ausentar por um

período razoável. Como diz um dos clientes: "0 que me faz continuar sempre aqui é a

atenção que eu recebo; eu sempre tive muita atenção e acho isto fundamental".

Percebemos que o compromisso reforça-se mutuamente, aumentando ao longo do

tempo, através da credibilidade das entradas e a ausência de oportunismos.

A retribuição ainda ocorre de outras formas. Como destaca uma das alunas: "quando foi

o aniversário do instituto, houve festa para todos os clientes, com coquetel e música ao

vivo, isto foi bárbaro f". E mais: "épromoção, é lembrança da data de aniversário [. ..}

você se sente uma pessoa importante, não é só uma academia".

Enquanto houver a reciprocidade, o compromisso estará garantido. Fica o alerta de uma

cliente: "enquanto eu achar que aqui é legal, eu fico [ ..J só aqui em volta tem umas

quatro ou cinco academias renomadas". Para outra frequentadora, uma troca constante

de professores seria fatal, pois julga que estes demorariam para se adaptar à filosofia da

empresa, assim como compreender os gostos e necessidades pessoais de cada aluno.

Percebemos, neste caso, uma quebra na consistência do serviço, que deve ser evitada a
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todo custo. Atenção também deve ser dada aos eventos críticos: "para eu ir embora

teria que ser alguma coisa pessoal, muito grave, que me desmotivasse"

o desejo de continuar a relação com a empresa é muito intenso para a quase totalidade

dos clientes e se estabelece rapidamente, mesmo para aquelas pessoas que frequentam o

instituto há pouco tempo. Destacamos as seguintes declarações, que julgamos muito

fortes:

"vouficar aqui até ter cabelo branco".

"pretendo continuar por muito tempo como cliente [...J vou querer continuar
vindo aqui porque eu adoro fazer ginástica, é saudável efaz parte da minha
vida e vou continuar vindo aqui porque acredito que o serviço vai continuar
a ser tão bom quanto tem sido até agora e eu quero ter saúde para poder
vir aqui ainda mais".

"eles me ajudaram num momento crítico da minha vida, depositei toda
minha confiança [ ..J porque não ser fiel a alguém que foi tão importante
num momento de minha vida 1".

"eu tenho uma ligação muito forte com isto tudo, tantos anos vindo aqui,
acompanhou diferentes épocas da minha vida, entrei aqui jovem e hoje
estou com esta idade é uma parte muito grande da minha vida".

"não se deve mexer em time que está ganhando".

"meu marido diz que é casada comigo e eu sou casada com ele com esta
academia. "

Percebemos a importância da relação para todos estes clientes, alguns de maneira muito

explícita. As alternativas para uma nova parceria são consideradas distantes ou

inexistentes, tanto entre aqueles que frequentaram, visitaram ou apenas ouviram falar dos

concorrentes. O desejo de continuidade da relação e, portanto, o compromisso, parece

ser inabalável.

191



4.5.1.6. SATISFAÇÃO

A satisfação pode ser vista como uma avaliação geral baseada na experiência de compra

e consumo do bem ou serviço ao longo do tempo. Por isto, o nível de satisfação avalia

todas as experiências com a empresa. É um constructo cumulativo que avalia a soma da

satisfação com produtos e serviços da organização, bem como vários de seus aspectos.

(Garbarino e Johnson 1999). Os elementos verificados em nosso estudo englobaram a

satisfação com os equipamentos, instalações fisicas, funcionários e ambiente geral.

O ambiente geral ou a atmosfera parece ser um ponto de destaque para os clientes

entrevistados. Gostam bastante do clima cordial entre os frequentadores e de sua

informalidade, que foge do ambiente de paquera e da preocupação em se andar na moda,

muito fortes nas demais academias. Além disso, as clientes de meia-idade entrevistadas,

que representam a maioria dos alunos, elogiaram o fato de não se sentirem deslocadas,

pois incomoda-lhes o clima de competição existente nos outros estabelecimentos, onde

comentam que seus frequentadores procuram exibir sua capacidade de fazer mais que os

outros ou apresentar um corpo melhor.

Quanto aos equipamentos, os clientes julgam estes modernos e satisfatórios, mesmo

sabendo da existência de alguns aparelhos mais recentes em outras academias de primeira

linha. Alegam que estes últimos não são necessários no momento ou que o ambiente

cordial e o atendimento personalizado são mais importantes do que esta modernidade.

Uma vantagem apontada é a grande quantidade de aparelhos disponíveis, onde não é

necessário esperar pela sua utilização. Isto é muito valioso, pois diversos clientes

dispõem de pouco tempo para seus exercícios e não podem ficar esperando pela sua

utilização. Como disse um deles: "aqui, a hora em que você chegar, tem aparelho livre ".

Verificamos, entretanto, que o ponto mais relevante é o atendimento, que se sobressai

em todas as esferas: recepção, faxineiros, pessoal da cantina, médicos, direção,

professores. Pelo fato do maior contato com estes últimos, eles representam o ponto de

destaque, recebendo atributos como constantemente atenciosos, sempre de bom humor e
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com boa vontade, interesse e seriedade permanentes, além de tantos outros adjetivos que

apresentamos ao falar sobre a confiança, que são responsáveis pela extrema satisfação

dos alunos. Alguns clientes que chegaram a frequentar outros lugares, alegam ter sentido

falta do acompanhamento, da segurança e da orientação recebida que estavam

acostumados a ter neste local. Outros lembramque o menor número de alunos possibilita

que o atendimento seja ainda mais personalizado. Alguns deles ainda comentaram nunca

ter visto qualquer pessoa reclamar dos professores. Como resume bem um dos

frequentadores: "todos osfuncionários daqui são o máximo".

Quanto às instalações fisicas, destacam-se a limpeza e a higiene impecáveis, além do

apego por diversos outros pormenores. A obrigatoriedade de se usar lençóis sobre os

aparelhos, o que é julgado de maneira favorável pelos clientes, a faxina permanente do

local e pequenos detalhes do vestiário são elementos que tornam bastante satisfatório

este aspecto.

Verificamos que a satisfação geral dos clientes em relação à empresa é muito elevada,

destacando-se primeiramente o atendimento e a atmosfera do local, seguidos pelos

equipamentos e instalações. Apesar de não possuir o estado da arte em alguns destes

pontos, como, por exemplo, alguns aparelhos, os clientes os relevam, desde que os

mesmos estejam num nível satisfatório e não muito atrás da concorrência. Os resultados

parecem atingir ou superar as expectativas iniciais ou do dia-a-dia, fazendo com que os

clientes, mesmo os mais novos, fiquem sempre muito satisfeitos ou encantados.

Surpreende-nos o entusiasmo que testemunhamos em todos os clientes analisados, sem

exceção, mesmo entre aqueles que tenham apontado algum tipo de problema.
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4.5.2. ANÁLISE DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO

Relacionamentos não ocorrem repentinamente, mas evoluem através de etapas (Dwyer,

Schurr e Oh 1987). Cada etapa apresenta diferentes caracteristicas que exigem a

utilização de recursos distintos por parte do profissional de marketing (Cross e Smith

1995). Observamos que as caracteristicas e mudanças que ocorrem a cada etapa referem-

se à manifestação de um conjunto de fatores e à ocorrência de processos específicos.

Ao iniciarmos este projeto, esperávamos que clientes com longevidades distintas se

encontrassem em diferentes pontos de suas relações com a empresa, através da

observação das caracteristicas e processos envolvidos. Entretanto, verificamos que,

mesmo para aqueles clientes que frequentavam a academia há pouco tempo, os

relacionamentos estabelecidos apresentavam-se muito fortes.

Desta forma, a investigação sobre a evolução da relação dos clientes foi efetuada através

de um relato dos fatos ocorridos em cada etapa dos modelos referentes ao processo de

desenvolvimento de relacionamento, propostos por Dwyer, Schurr e Oh (1987) e Wilson

(1995).

4.5.2.1. MODELO DE DWYER, SCHURR E OH

Estes autores mostram que as relações entre parceiros atravessam cinco fases distintas:

conhecimento, exploração, expansão, compromisso e dissolução.

A fase de conhecimento representa a identificação de um parceiro viável, sendo facilitada

pela proximidade ou conhecimento, não ocorrendo qualquer tipo de interação entre as

partes. Verificamos que os clientes conheceram o instituto por um ou mais dos seguintes

motivos: morar ou trabalhar nas proximidades, por ter ouvido falar, por recomendação

de parentes a até de médicos. Convém frisar que a empresa não utiliza qualquer tipo de

mídia.

194



Na sequência, temos a fase de exploração, a qual representa um período de buscas e

testes. Consideram-se inicialmente as obrigações, os beneficios e a possibilidade de troca

para, em seguida, se realizar uma compra experimental. Nesta fase atuam cinco

subprocessos distintos: a atração, comunicação e barganha, desenvolvimento e exercício

do poder, desenvolvimento de regras e desenvolvimento de expectativas. Inicia-se com a

escolha do local frente às demais opções disponíveis, passa pela avaliação fisica inicial,

onde os objetivos comuns e as expectativas são estabelecidas e, encerra-se com a

experiência das primeiras aulas durante os meses inicialmentepagos.

o subprocesso de atração é representado pela escolha do local, onde os clientes avaliam

a relação custo-beneficio e percebem se há algum tipo de identificação inicial.

Verificamos que os diversos clientes a comparam com outras academias, algumas de

renome, com preços equivalentes e, outras mais simples, com preços menores.

Percebemos que o tratamento frio e distante dos demais estabelecimentos e/ou uma forte

empatia com o ambiente desta empresa são os elementos responsáveis pela escolha de

muitos deles. Outros que a consideram mais cara, julgam a relação custo-beneficio

favorável.

Os demais subprocessos se confundem um pouco nesta etapa, pois englobam uma

avaliação sobre a adaptação necessária (comunicação e barganha), o estabelecimento dos

termos da troca (desenvolvimento e exercício do poder), uma formalização das

expectativas recíprocas (desenvolvimento de regras) e o desenvolvimento das

expectativas para cooperação e planejamento. A adaptação representa, além das normas

gerais, que incluem forma de pagamento e pontualidade das aulas, o processo de

avaliação física efetuado entre o cliente e um representante da empresa, no caso, o

médico. Os termos da troca são estabelecidos quando o cliente comunica seus objetivos

e o médico avalia suas possibilidades. As expectativas são formalizadas quando o aluno

assume uma carga horária a ser dedicada e o médico elabora uma programação de

exercícios a ser obedecida. Finalmente, o desenvolvimento das expectativas para

cooperação e planejamento incluem o início das atividades fisicas, onde a confiança
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começa a ser desenvolvida, à medida que o cliente obtém a cooperação dos professores

para o cumprimento do planejamento estabelecido. A compra exploratória, além da

avaliação fisica inicial obrigatória, pode representar um período de um, três ou seis

meses.

A terceira fase é o processo de expansão, onde atuam os mesmos cinco subprocessos da

fase anterior, porém com um aumento contínuo dos beneficios obtidos pelos parceiros e

uma crescente interdependência. A confiança e a satisfação conjunta crescem.

Verificamos que diversos alunos, quando dispõem de tempo, aumentam sua carga de

exercícios, passando a frequentar um maior período diário ou semanal e, renovam sua

mensalidade, passando, inclusive, de planos mensais ou trimestrais para semestrais.

Finalmente, muitos deles passam por uma nova avaliação fisica, que não é obrigatória

como a inicial, mas recomendável a cada seis ou doze meses, estabelecendo novos

objetivos e programação de exercícios. Observamos que os riscos assumidos e a

amplitude e profundidade da dependência mútua cresce. Por exemplo, estabelecer metas

de tempos para uma maratona ou um segundo momento de um programa de redução de

peso, além de serem mais difíceis, requerem maior responsabilidade e dedicação mútuas

e, caso não cumpridas, podem gerar uma boa dose de decepção e descrédito, por causa

do grande esforço empreendido.

O compromisso representa a fase em que há uma promessa implícita ou explícita de

continuidade da relação entre os parceiros. Nesta etapa, os parceiros obtêm um

determinado nível de satisfação que exclui qualquer outro parceiro relevante que forneça
..

os mesmos beneficios. Todos os elementos comentados ao analisarmos o compromisso

(vide seção) se aplicam aqui. Pretender continuar cliente por muito tempo, ter uma

ligação muito forte com o instituto, não se mexer em time que está ganhando, ser fiel e

querer ficar até ter cabelo branco exprimem os mais elevados sentimentos de

compromisso e lealdade.
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A fase da dissolução significa a retirada ou o desarranjo das relações estabelecidas,

geralmente de maneira unilateral, quando o parceiro avalia que os custos de continuar ou

modificar a relação supera os beneficios. Isto pode ocorrer devido a uma mudança fisica,

deixando o local de ser tão próximo quanto era antes da casa, trabalho ou caminho do

cliente. Apesar da maioria das pessoas entrevistadas continuar frequentando, mesmo com

esta nova restrição, ou seja, mesmo com este novo custo, mais elevado, os beneficios

obtidos parecem não ser superados. Outros fatores vistos para a dissolução eram

representados pela troca constante dos professores ou perda do padrão de

personalização, relacionado ou não a esta eventual maior rotatividade. O resultado destas

mudanças seriam a diminuição da consistência dos serviços prestados e a própria

reciprocidade recebida na relação.

4.5.2.2. MODELO DE WILSON

O modelo proposto por Wilson (1995) possui cinco etapas: busca e seleção, definição de

propósitos, definição de limites, criação de valor e estabilidade híbrida. Para o autor,

cada uma das diversas etapas apresenta diversos constructos, que podem estar ativos ou

latentes. São ativos quando estão no centro do processo de desenvolvimento da relação,

recebendo uma grande quantidade de tempo e energia do representante da díade; latentes

quando estão presentes e ainda são importantes, mas não estão sob consideração ativa

num determinado momento da interação.

A primeira etapa deste modelo é a busca e seleção de um parceiro apropriado. Os

constructos ativos são representados pela satisfação com o desempenho, nível

comparativo das alternativas e confiança. Como não se conhece o desempenho a priori

do parceiro, o cliente procura checar a reputação da empresa e comparar com outras

alternativas disponíveis. Verificamos que a maioria dos clientes procura a opinião de

amigos, obtém recomendações destes ou de médicos e, ainda, realiza visita para

conhecer e observar o estabelecimento. Nesta etapa, tem início a formação dos vínculos

sociais, onde as primeiras interações entre cliente e funcionários podem iniciar o
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desenvolvimento da confiança mútua. Percebemos elogios ao pessoal da recepção e da

boa orientação recebida quando em sua visita inicial pelas instalações, onde o cliente

toma contato com a limpeza, com a quantidade de equipamentos, com o ambiente,

observa a orientação praticada e conhece a a filosofia de trabalho da empresa.

Verificamos que estes elementos representam pontos importantes na escolha do local e,

através deste contato inicial, sentiram maior seriedade e confiança na academia.

A segunda etapa é representada pela definição de propósitos da relação, quando os

parceiros estabelecem objetivos comuns, que devem evitar conflitos com suas metas

individuais. Os resultados ideais desta etapa são o estabelecimento conjunto de objetivos

e metas comuns, o aprofundamento dos vínculos sociais e o desenvolvimento da

confiança. Percebemos que as metas comuns são obtidas em comum acordo entre cliente

e médico, como resultado da avaliação física, onde é feita uma conciliação entre

objetivos e possibilidades do aluno. Esta interação reforça os vínculos sociais e a

formulação de uma programação de exercícios individualizada aumenta a confiança na

relação. A seriedade transmitida neste processo e a preocupação demonstrada com a

saúde de longo prazo do cliente aumentam a distância em relação às demais alternativas

disponíveis.

A definição de limites representa a terceira etapa do modelo. Deve estabelecer o grau em

que cada parceiro deve ou pode penetrar na outra organização e realizar uma ação

conjunta. Com metas comuns fortemente estabelecidas, confiança e vínculos sociais

devem ser reforçados, com os parceiros envolvidos comprometendo seus recursos para

completar a tarefa, além de realizarem um processo de adaptação para acomodar o

parceiro. Em nosso caso, o aluno possui objetivos claros, a programação e a atenção

personalizada fortalecem os vínculos sociais e, a dedicação dos professores e dos alunos

estabelecem a confiança mútua. É como se houvesse uma troca de ativos, onde um ajuda

o outro a cumprir seus objetivos. Sem eles não há comprometimento e a possibilidade de

se construir uma estrutura de govemança que tome a relação viável, pois neste caso não

existiria qualquer programa de exercícios a ser seguido ou situações que devam ser
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evitadas e, portanto, ficaria impraticável qualquer tipo de orientação por parte dos

professores. O compromisso, como consequência da satisfação obtida, não seria

atingido.

Na fase seguinte, temos a criação de valor, onde as habilidades competitivas do híbrido e

dos parceiros são incrementadas pelo próprio fato de se estar na relação. A adaptação de

produtos e processos geram valor para o cliente. À medida que a customização e

adaptação aumentarem, o nível comparativo das alternativas cresce, tomando mais dificil

trocar de academia. Verificamos que a criação de valor aumenta conforme a

customização da relação professor-aluno cresce. Os professores não conhecem apenas as

necessidades de cada aluno, mas também suas limitações, seus hábitos e até mesmo

alguns traços de sua personalidade, sabendo, por exemplo, se devem fazer perguntas ou

brincadeiras quando um determinado aluno chegar de mau humor ou até mesmo ligar

para sua casa, se o mesmo se ausentar por um determinado período, A criação de valor

pode também reforçar os vínculos sociais, que percebemos na forma de uma maior

afinidade entre professor e aluno, resultando em convívios extra-aula mais intensos.

A última etapa deste modelo é a estabilidade híbrida. A obtenção dos resultados

esperados, através das principais variáveis anteriormente envolvidas, conduz ao

compromisso. Um relacionamento operando de maneira harmônica significa que vínculos

sociais, confiança, normas de cooperação e compromisso estabeleceram uma atmosfera

tão favorável que trabalhar no espaço híbrido pode ser o mesmo que trabalhar no espaço

próprio do cliente. A obtenção dos resultados almejados, reforçados pela sensação de se

sentir em casa ou parte da família, conforme revelado por alguns clientes, é o próprio

significado do híbrido: a academia como extensão da casa do aluno e os' professores

como extensão de sua própria família. Pretender ficar cliente por muito tempo ou até ter

os cabelos brancos é reflexo do forte compromisso operando neste espaço.
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5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES, ESPECULAÇÕES E

SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

5.1. CONCLUSÕES

5.1.1. CONCLUSÕES DA REVISÃO BffiLIOGRÁFICA

A realização da sistematização do conhecimento sobre o fenômeno do relacionamento,

representando um dos objetivos principais deste trabalho, possibilitou uma melhor

compreensão sobre o processo de desenvolvimento de uma relação e dos fatores que

determinam a formação de relacionamentos, fornecendo as bases para a investigação

empírica efetuada e o enriquecimento do conhecimento obtido.

Verificamos que o marketing de relacionamento representa uma nova abordagem do

marketing, onde a mudança principal é representada pela passagem do marketing

transacional, baseado no evento discreto, para o marketing relacional, visto como um

processo contínuo e interativo, baseado no cumprimento de promessas e orientado para

o longo prazo. Ao invés da mera utilização das ferramentas do composto mercadológico

para atrair novos clientes, a preocupação central é representada pela formação de redes,

relações e interações, visando a formação e o desenvolvimento de relacionamentos.

As relações podem ser caracterizadas por etapas evolutivas, determinadas através da

presença e intensidade de variáveis e processos específicos. Os principais conceitos

presentes são representados pela confiança, compromisso, satisfação, custos e beneficios,

nível comparativo das alternativas, reputação, metas comuns, coordenação,

comunicação, vínculos financeiros, sociais e estruturais, cooperação, comunicação,

poder e dependência, normas sociais, conflitos funcionais, oportunísmo e incertezas.

Muito ainda deve ser esclarecido sobre estes elementos, pois, além de percebermos uma

sobreposição parcial de alguns deles, existe uma certa ambiguidade em suas utilizações;

o que para um autor representa um determinante ou mediador, para outro acaba sendo

um resultado. Isto parece ser consequência da própria complexidade do tema e de suas
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bases sociológicas que julgamos necessitar um maior entendimento. A própria

investigação empírica realizada procurou melhorar esta compreensão.

A confiança e o compromisso podem ser consideradas as duas variáveis principais do

relacionamento, sendo citadas pela quase totalidade dos autores que tratam deste tema.

Entretanto, percebemos que a complexidade destes constructos vêm dificultando a

compreensão do fenômeno do relacionamento e suas respectivas aplicações. A confiança

representa a expectativa pelo cumprimento de promessas efetuadas e parece representar

um dos elementos centrais para que um relacionamento possa ser estabelecido. Onde

houver certeza prévia de resultados, a confiança não será necessária. O compromisso

representa o desejo de continuidade de uma relação, de onde derivam os diversos

comportamentos cooperativos, sendo visto como sinônimo do próprio relacionamento.

Nos últimos anos, diversos autores vêm defendendo a tese de que os relacionamentos,

além da satisfação, devem apresentar uma detemúnada qualidade para se desenvolver,

chamando este tenno de qualidade da relação. Este constructo de ordem superior

apresenta, não apenas a satisfação, mas diversos outros componentes e inter-relações

que variam de autor para autor, sendo citados a confiança, o compromisso, os diversos

tipos de vínculos, as alternativas percebidas e a ocorrência de episódios criticos. A

evolução de um relacionamento passaria pelo desenvolvimento de uma qualidade desta

relação.

A avaliação das etapas de um relacionamento e da própria relação são decorrências deste

trabalho. Com base na sistematização apresentada, podemos observar diversas

possibilidades para se avaliar o grau de relacionamento entre empresa e consumidor.

Pode-se mensurar o grau de interdependência ou o comportamento cooperativo entre os

parceiros, avaliar elementos como confiança e compromisso, tipos de vínculos formados

e, até mesmo determinar a etapa provável em que a relação se encontra, a partir da

ocorrência e intensidade de variáveis e processos envolvidos. Outros indicadores

possíveis, mais concretos, porém um tanto superficiais, foram comentados nos esquemas
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descritivos de escalas de relacionamento, podendo ser representados pelos volumes

transacionados e os lucros obtidos na relação, a longevidade e a concentração de

compras no parceiro. A compreensão e escolha dos indicadores apropriados, bem como

a própria operacionalização adequada dos conceitos envolvidos parece representar uma

significativabarreira para a evolução do conhecimento e devem levar em consideração a

situação específica e as necessidades estratégicas de cada empresa. Muito ainda resta a

ser feito no campo conceitual para que a prática do marketing de relacionamento seja

efetuada com plenitude.

5.1.2. CONCLUSÕES DA PARTE EMPÍRICA

Os resultados obtidos permitiram cumprir plenamente os diversos objetivos propostos no

início deste trabalho. A investigação empírica, tendo como base a sistematização

efetuada, possibilitou verificar na prática o processo de desenvolvimento de uma relação

e dos fatores que determinam a formação de relacionamentos, esclarecendo e reforçando

sua compreensão. Além disso, permitiu integrar os diversos achados obtidos com a teoria

existente, possibilitando enriquecer o conhecimento existente sobre o marketing de

relacionamento. Por fim, as sugestões efetuadas ao longo desta conclusão permitem que

outras empresas aproveitem o conhecimento obtido para a formação e/ou melhoria de

seus relacionamentos com seus clientes, tornando as estratégias de marketing mais

eficientes e eficazes.

Na busca de uma maior compreensão sobre a maneira como os diversos fatores

influenciam uma relação e na forma como ocorre a evolução de um relacionamento, os

resultados encontrados surpreenderam. A idéia inicialera pesquisar clientes com tempos

de clientela distintos, acreditando que um eventual contraste da intensidade do

relacionamento pudesse ser evidenciado. Esperávamos encontrar um conjunto de

relações que variassem ao longo deste espectro de intensidade, quando determinados

casos selecionados fossem analisados. Com isto, acreditávamos, seria possível estudar,

através de situações contrastantes, os diversos fatores influenciadores e as etapas do

202



processo de desenvolvimento de uma relação. Entretanto, ao final das pnmeiras

entrevistas, os resultados já surpreendiam, pois observamos que os vínculos formados

eram muito intensos com clientes das mais diversas longevidades, o que parecia ser

devido a presença de alguns fatores influenciadores muito fortes. Prosseguimos com a

investigação, na pretensão de encontrar alguma diferença mais marcante nesta

intensidade de relacionamento. O máximo que conseguimos obter foram algumas

pequenas nuâncias e detalhes complementares. Tal fato tomou impossível separar e

analisar as diferenças inicialmente propostas. Como a empresa conseguia estabelecer de

maneira ímpar relacionamentos tão fortes em tão pouco tempo e, ainda, obter tamanha

longevidade em suas relações, deslocamos o foco do trabalho para um melhor

entendimento desta questão, sem prejuízo dos objetivos inicialmente traçados. Com isto,

foram extraídas diversas lições, que podem ser aproveitadas por outras empresas do

setor e da área de serviços, apresentadas nos próximos parágrafos.

Observamos que o estabelecimento de objetivos iniciais, feito de maneira cooperativa e

com um fluxo de comunicação bidirecional e constante, parece representar um dos

principais fatores que conduzem ao comprometimento desde o início da relação entre a

academia e seus alunos, fazendo o relacionamento funcionar de maneira bastante

adequada. O cliente retribui com sua adequação à filosofia de trabalho proposta, sua

dedicação e continuidade da relação.

Temos também a customização e a personalização dos serviços da empresa, que são

muito fortes, desde o estabelecimento dos objetivos, passando pelo conhecimento

individualizadodos professores sobre as necessidades de cada cliente e o reconhecimento

e respeito pelo jeito de ser de cada um deles. Juntamente com o intenso grau de

coleguismo e amizade existente entre professores e alunos são responsáveis pelos fortes

vínculos sociais apresentados que parecem explicar boa parte da longevidade da relação.

A confiança também fortalece os vínculos de longo prazo, pois os clientes acreditam

bastante na organização com que se relacionam. Percebemos que eles confiam
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plenamente no cumprimento das promessas realizadas pela empresa e sabem que podem

contar com ela e seus profissionais, sempre que necessário. Os clientes reconhecem

atributos como consistência, competência, honestidade, justiça, responsabilidade,

prestatividade e boa vontade dos serviços prestados através do profissionalismo,

idoneidade, assiduidade, seriedade e dedicação demonstrados pelos funcionários junto

aos alunos.

Quanto ao compromisso, representado pela crença de um dos parceiros que a relação

continuada com o outro é tão importante que o máximo de esforços serão empreendidos

para mantê-la, é amplamente realizado. Este esforço é representado, principalmente, no

dia-a-dia, pela atenção e interesse dos professores e funcionários, assim como pela

direção, preocupada na modernização constante das instalações e equipamentos e no

bem estar dos clientes. Os alunos retribuem com sua lealdade e frequência continuada. A

credibilidade das entradas e a ausência de oportunismos reforça mutuamente o

compromisso estabelecido. Percebemos que o desejo de continuidade da relação é tão

forte que as alternativas existentes não são sequer consideradas pelos clientes.

Os vínculos financeiros não são fatores preponderantes na manutenção e incremento do

relacionamento do cliente, mas estes são considerados vantajosos, estimulando alguns

deles a forçar uma troca de academia para seus familiares ou incentivando outros a

praticar uma modalidade aquática. Um ponto interessante do pagamento pluri-rnensal é

um compromisso forçado, gerado pelo próprio cliente, em praticar a atividade física

pelos próximos meses. Entretanto, deve ser observado que a maioria dos clientes não

têm tempo ou interesse nos beneficios financeiros fornecidos pela empresa, mas mesmo

assim os vêem como uma forma simpática de reconhecimento pela sua frequência, o que

pode ser compreendido como uma forma de vínculo social, cuja força é maior do que

meros incentivos de preço.

A satisfação geral dos clientes em relação à empresa é muito elevada, destacando-se

atributos como o atendimento e a atmosfera do local, bem como os equipamentos e
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instalações. Orientação adequada, clima cordial, quantidade de aparelhos e pormenores

das instalações são, respectivamente, os elementos principais dos atributos citados que

fazem os clientes estarem sempre muito satisfeitos ou encantados.

Quanto ao processo de desenvolvimento de uma relação, pudemos verificar como cada

etapa dos modelos aplicados é cumprida, fazendo com que os clientes e a empresa

avançassem rapidamente para um compromisso forte e pleno.

Na etapa de busca e seleção de Wilson ou no conhecimento e subprocesso de atração da

fase de experimentação de Dwyer e seus colegas, cuidados devem ser tomados para que

o cliente selecione e escolha o local baseado na reputação formada e nos primeiros

contatos que este têm com a organização. A identificação de valores entre cliente e

organização e a relação custo-beneficio também podem ser trabalhadas, mostrando de

maneira explícita os diferenciais existentes.

Verificamos a importância das fases de definição de objetivos e limites do segundo

modelo, bem como dos demais subprocessos da experimentação do outro esquema, onde

estabelecer metas, conhecer as regras e ter uma programação a ser seguida não bastam,

pois tudo isto deve ser resultado de um processo de negociação e adaptação entre cliente

e empresa, permeados por uma comunicação bidirecional, sem o qual nada será

entendido e, portanto, cumprido.

Expandir a relação, conforme Dwyer e colegas, ou criar valor, de acordo com Wilson,

são obtidos conforme os beneficios esperados começam a ser conseguidos, com o

crescimento da confiança e dos vínculos sociais.

Finalmente, atingir o compromisso preconizado pelo pnmeiro modelo ou operar no

espaço híbrido, conforme o outro esquema, representam etapas mais evoluídas do

processo de relacionamento, onde a satisfação com a parceria é tão elevada que o desejo

de continuidade da relação é muito forte, não se considerando alternativas fora dela. Para

isto, devem procurar fazer o cliente sentir-se em casa ou como um membro da família e,

205



devem representar o desejo de toda organização que busque praticar o marketing de

relacionamento em sua plenitude.

A presente investigação permitiu verificar a importância que diversos fatores têm no

desenvolvimento de relacionamentos fortes. Confiança, compromisso, vínculos sociais,

objetivos comuns, em conjunto com a cooperação e a comunicação, bem como a

satisfação são elementos relevantes para o estabelecimento, manutenção e até mesmo

incremento de uma relação, fazendo com que esta avance rapidamente de seus estágios

iniciais para um efetivo comprometimento entre os parceiros envolvidos.

o ponto que se destaca e penneia os diversos fatores influenciadores é a relação pessoal,

presente na confiança, no compromisso, nos vínculos sociais, na satisfação e no

estabelecimento de objetivos. Não basta customizar uma relação de maneira mecânica,

como fazem muitos programas de marketing com banco de dados (database marketing).

Apesar desta técnica poder representar um avanço significativo na prática

mercadológica, por SI só, não representa a operacionalização do marketing de

relacionamento, mas apenas um de seus elementos possíveis, pois, conforme pudemos

verificar, o relacionamento necessita a presença do elemento humano, verdadeiramente

interessado e comprometido com o cliente.

Verificamos ainda que os fatores aplicados na organização representam resultados de

uma cultura empresarial profundamente arraigada, que guia e orienta a fiJosofia de

trabalho para o longo prazo e, que vem desde os tempos de seus fundadores. Portanto,

mais do que aplicar os fatores e processos descritos de uma maneira indiscriminada, uma

empresa que procura praticar o marketing de relacionamento e buscar a obtenção de

relações fortes e duradouras com seus clientes deve empenhar-se em seguir uma filosofia

de trabalho consistente, que guie suas ações para um horizonte de tempo bem amplo.

A empresa analisada parece estar adiante no tempo em sua orientação de cuidar do corpo

em sua totalidade e na saúde de longo prazo do cliente. Entretanto, nos últimos anos,

observamos que a concorrência vêm avançando nesta direção, diminuindo a vantagem
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competitiva alcançada. A consistência deste avanço só será obtida na medida em que

uma cultura corporativa, alinhada com os anseios dos clientes, seja desenvolvida. Esta

representa uma grandiosa barreira à cópia indiscriminada de seu modelo de sucesso e,

caso as empresas desejarem obtê-lo, devem procurar estabelecer autênticos

compromissos de longo prazo com seus clientes, de forma a praticar um verdadeiro

marketing de relacionamento, desenvolvendo e incrementando, de maneira sustentável,

as relações com seus clientes.

5.2. LIMITAÇÕES

Os resultados obtidos não podem ser generalizados, uma vez que estudos qualitativos

não podem ser vistos como conclusivos e, tampouco utilizados para fazer generalizações

sobre a população de interesse. Entretanto, as conclusões encontradas podem ser

utilizadas como entradas para um trabalho descritivo ou experimental, servindo para a

formulação de hipóteses adequadas.

O fato de termos entrevistado apenas clientes atuais com certas características, mulheres

de meia idade, que representam o aluno típico, também limitam as conclusões obtidas.

Homens ou pessoas mais jovens poderiam apresentar concepções ou mesmo percepções

distintas de diversos conceitos, como relacionamento, confiança e compromisso.

O estudo também não abrangeu pessoas que tenham abandonado a empresa. Através de

ex-clientes, talvez pudéssemos descobrir fatores que levam ao rompimento da relação.

Uma investigação mais ampla ainda poderia ter considerado clientes de outras

academias, que conforme relatado, não parecem desenvolver relacionamentos fortes.

Uma análise comparativa entre clientes de diferentes organizações do mesmo tipo

poderia trazer resultados interessantes, tais como expor melhor as variáveis

determinantes de uma relação. Outra comparação poderia ser feita entre diferentes

empresas de serviço, examinando a presença e a importância dos diversos fatores do

relacionamento e das etapas presentes em seu desenvolvimento.
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Quanto à coleta de dados, percebemos que durante sua realização, muitas vezes os

entrevistados confundiam os conceitos de satisfação, confiança e compromisso, pois

respondiam de maneira idêntica ou muito próxima as questões sobre tópicos tão

diversos. Nestes casos, foi necessário fazer algum tipo de indagação adicional para que o

ponto de interesse fosse devidamente abordado. Cuidados adicionais devem ser tomados

em trabalhos quantitativos, quanto à interpretação dos termos pelos entrevistados e,

principalmente, na construção das escalas de avaliação pelo pesquisador.

Finalmente, cremos que a dificuldade na compreensão de diversos conceitos

sociológicos, tais como confiança, compromisso, oportunismo e cooperação, entre

tantos outros, cuja presença no campo mercadológico, é recente e pouco trabalhada,

exceto, talvez, no trat.amento dos canais de distribuição, resulta na sobreposição de

diversas variáveis apresentadas e, talvez, seja responsável por algumas contradições nos

estudos comentados na revisão bibliográfica. Diferentemente de diversos conceitos da

psicologia, de maior tradição e uso no marketing, os conceitos sociológicos, inclusive

aqueles utilizados em outras áreas do marketing, necessitam uma formulação mais

adequada para que sua utilização no relacionamento entre empresa e consumidor seja

facilitada e ampliada.

Apesar das limitações apresentadas, os resultados obtidos não foram comprometidos,

não impedindo o êxito de nosso trabalho. Algumas destas limitações representam pontos

de possível aprimoramento que serão comentados na seção seguinte, ao abordarmos

algumas sugestões para estudos futuros.
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5.3. ALGUMAS ESPECULAÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

As conclusões anteriores foram embasadas nos achados empíricos, reforçados pela teoria

existente. Nesta seção, apresentamos algumas sugestões e especulações, com base nos

estudos conceituais efetuados, no conhecimento mercadológico geral existente, nas

limitações apresentadas e em alguns indícios observados ao longo do trabalho empírico.

Podem ser aproveitadas para empreender outras investigações sobre o relacionamento,

aprofundando as questões trabalhadas neste estudo.

Uma impressão que tivemos é que o relacionamento parece ter o formato de uma curva

cúbica (x-'), ou seja, a relação cresce do seu início até um certo ponto no tempo; na meia

vida parece ter um decréscimo e; mais adiante, volta a subir. Podemos fazer um paralelo

com os relacionamentos entre pessoas, que muitas vezes se fortalecem no início de sua

trajetória, passam por um momento de crise, quando, se nada for feito, podem acabar ou,

se trabalhados de maneira adequada voltam a crescer. Com as variáveis principais de um

relacionamento determinadas e operacionalizadas de maneira adequada, o formato

cúbico proposto poderia ser testado e confrontado com curvas que não apresentassem

tais tipos de concavidades, verificando qual delas apresentaria melhor aderência aos

dados. Caso confirmada esta "crise da meia-idade" do relacionamento, clientes que

estejam atravessando esta segunda fase deveriam ser observados com cautela, para evitar

que a relação se deteriore mais ainda e acabe se extinguindo.

Alguns entrevistados, mais cépticos, aparentavam demonstrar um grau de envolvimento

e relacionamento menor. Seria interessante estudar a influência da personalidade sobre a

formação e desenvolvimento de uma relação. Da mesma forma, talvez pessoas de

determinadas faixas etárias e sexo distinto possam apresentar variações que devam ser

consideradas no âmbito de uma estratégia de relacionamento. Como lembra Berry

(1995), nem todos os clientes desejam desenvolver relacionamentos com seus

fornecedores atuais. Alertamos para que as empresas estejam cientes deste fato e

empreendam esforços para identificar e tratar da maneira adequada as diferentes

209



situações de troca desejadas pelos clientes, se transacionais ou relacionais. Estratégias

distintas serão necessárias e, muito provavelmente, a empresa não possa ou não tenha

interesse em desenvolver uma abordagem diferenciada para atender diferentes desejos

dos diversos grupos de consumidores, pois, conforme vimos são frutos de sua filosofia

de trabalho e, provavelmente, cultura organizacional. Por outro lado, podem apenas

representar nuâncias menores, como, por exemplo, diferenças na forma com que certos

clientes desenvolvem a confiança e os vínculos sociais e, neste caso, as estratégias podem

ser adequadas com enorme vantagem para a organização.

Quanto à personalidade, observamos ainda que pessoas mais introvertidas tendem a não

comunicar suas necessidades ou mudanças desejadas em seus objetivos, interrompendo

de maneira unilateral o fluxo de comunicação. Por exemplo, sentem-se insatisfeitas por

estarem fazendo a mesma carga de exercícios há muito tempo, mas não comunicam isto

à ninguém. Percebemos um certo desânimo nestes clientes, que apresentam perspectivas

de diminuir sua relação no período seguinte. A administração da empresa deve estar

atenta para ocorrências desta natureza e tomar provídências a tempo.

Finalmente, devem ser melhor observados os resultados e a filosofia por trás de eventuais

vínculos financeiros existentes. A maioria dos programas de fidelidade, baseados em

algum tipo de incentivo financeiro, pode não gerar um relacionamento adequado ou

mesmo qualquer tipo de relação, pois muitos clientes não têm interesse ou tempo para

usufiuir os beneficios eventualmente conquistados. Verificamos que, mais importante

que a vantagem financeira obtida, semelhante a um desconto de preços e, portanto, não

sustentável como estratégia competitiva, é a maneira como este impacta o consumidor.

Muitas vezes, o cliente visualiza o beneficio como uma forma de reconhecimento obtido,

o que caracteriza um vínculo social e, portanto, muito mais forte que um vinculo

financeiro.
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As sugestões efetuadas, juntamente com as conclusões previamente apresentadas,

permitem que as mais diversas organizações, com destaque para aquelas que atuem junto

ao consumidor final, principalmente na área de serviços, possam desenvolver ou

aprimorar, de maneira mais eficiente e eficaz, as suas estratégias de marketing de

relacionamento.
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