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"Vinte anos atrás, a vida era mais simples. Havia menos
concorrência em todas as áreas, vendíamos para certas
categorias de clientes de fácil acesso, os produtos eram
semelhantes a commoditíes e os usuários constituíam
apenas dados estatísticos". (McKENNA, 1997, p. 124)

A motivação para este estudo deveu-se principalmente pela percepção

da necessidade de fidelização dos consumidores, provocada, entre outros fatores,

pelo aumento da oferta de mercado, crescimento da competitividade entre

empresas, alteração do comportamento do consumidor e outras mudanças

ocorridas na sociedade. Apresentamos a seguir alguns autores que revelam essas

mudanças.

McKENNA (1997) salienta que a tecnologia tem transformado a

maneira de trabalhar, pensar, criar e distribuir produtos. Além disso, atualmente há

uma variedade maior de todos os produtos e serviços, e esse conceito de

variedade tem substituído o de marca. Em outras palavras, o maior poder de

escolha do consumidor leva a menor fidelidade à marca.

POPCORN e MARIGOlO (1997) perceberam mudanças significativas

no comportamento do consumidor contemporâneo, tais como a procura de refúgio

no próprio lar (tendência chamada encasulamento), a falta de tempo provocada

pelo desempenho de inúmeras atividades tanto sociais quanto profissionais (99

vidas) e o desejo de adquirir produtos e serviços personalizados (egonomia).

WOOO (1995) aponta ainda para a redução do ciclo de vida dos produtos e a

crescente necessidade de velocidade nas ações empresariais.

9



RAPP e COLLlNS (1988) apresentam as seguintes mudanças na

sociedade, que criaram a necessidade de uma nova abordagem de marketing:

.:. "Desmassificação" do mercado: Atualmente os mercados são fragmentados

e exigem grande variedade de modelos, tipos, cores e hábitos .

•:. Mudanças demográficas: Entre elas, aumento de mulheres no mercado de

trabalho e de pessoas vivendo sozinhas, redução do número de filhos e

crescimento da expectativa de vida .

•:. Assim como McKENNA (1997), os autores concordam que há um declínio

na fidelidade de marca .

•:. Novas formas de comprar (telefone, Intemet)e de pagar (cartões de crédito).

•:. Database Marketing:

"Graças ao computador, perfis detalhados de compradores
em potencial e consumidores podem ser desenvolvidos
utilizando-se características geográficas, demográficas e
psicográficas, e o histórico de compra. Produtos, serviços e
ofertas especiais podem ser desenvolvidos para segmentos
selecionados do database, para aumentar tanto o retorno em
investimento quanto a satisfação do consumidor'. (RAPP e
COLLlNS, 1988, p. 9-10)

.:. Crescimento da economia de serviços.

Nesse contexto, o Marketing de Relacionamento entre empresas e

consumidores finais, também chamado de Marketing Um a Um ou Marketing

Individualizado, começou a ganhar espaço como ferramenta em busca da

fidelização dos consumidores.

McKENNA (1997) apresenta o Marketing de Relacionamento e a

fidelidade dos consumidores como uma opção para enfrentar situações como:
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.:. Aumento da concorrência global;

.:. Mercados extremamente segmentados;

.:. Redução das diferenças entre os vários tipos de indústria;

.:. Ciclo de vida mais curto de produtos;

.:. Mudança permanente dos canais de distribuição;

.:. Colapso dos meios tradicionais de comunicação promocional;

.:. Novas formas de fazer negócios;

.:. Prognósticos e pesquisas não apresentam soluções claras.

Fatores como os descritos acima estão levando as empresas a

repensarem suas estratégias de marketing e a valorizarem a manutenção de seus

clientes atuais, em vez de se preocuparem apenas com a atração de novos

consumidores.

Este trabalho investiga se as ações de Marketing de Relacionamento

praticadas pelas empresas, em especial os programas de fidelidade, realmente

propiciam a fidelização dos consumidores. Será estudado um segmento

específico: o de empresas aéreas brasileiras que atuam em amplitude nacional, e

que possuem programas de milhagem/fidelidade estruturados.
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liA literatura atual tem apontado para a aplicação do Marketing
Individualizado, Sistemas de Informação de Marketing,
Marketing de Relacionamento, Tecnologia da Informação,
Marketing de Serviços e Database Marketing como possíveis
práticas que podem auxiliar as instituições na busca do
sucesso competitivo': (GONÇALVES et ai., 1997, p.1)

Nota-se, entretanto, a existência de pouco material de pesquisa

disponível sobre a aplicação desses conceitos nos diversos ramos de atividades.

No Brasil, não há muitos estudos sobre Marketing de Relacionamento

com o consumidor final e Fidelidade. A evidência desse fato pode ser comprovada

por meio da análise dos Anais do ENANPAD - Encontro Anual da Associação

Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, de 1995 a 2000

(190 ao 240 Encontros). A Tabela 1 representa o resultado dessa análise.
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Tabela 1 - Trabalhos sobre Marketing de Relacionamento e

Fidelidade apresentados no ENANPAD de 1995 a 2000

1996

1995 Nenhumtrabalho

rea Helena Puga. Marketing de Relacionamento e

1997 GONÇALVES, Carlos Alberto et ai. Marketing de Relacionamento e

Tecnologias de Informação: Análise em instituições bancárias.

1998 Nenhumtrabalho

1999 VIANA, Débora Almeida et ai. Medindo o conceito de Marketing de

Relacionamento no contexto brasileiro: a validação de uma escala no

setor industrial.

2000 VIANA, Débora Almeida et ai. Stable Relationships in Unstable

Economic Environments: does relationship marketing exist?

RIBEIRO,

Qualidade em serviço: em busca da satisfação do cliente.

COSTA, Felipe C. X. da; SLONGO, Luiz Antônio. Elementos

motivadores para o ingresso e sustentação de relacionamentos entre

compradores e vendedores organizacionais: um estudo exploratório.

DRAGHETTI, Luciana Berté; COSTA, Felipe C. X. da. Marketing de

Relacionamento dirigido ao consumidor final.

PESSANHA FILHO, Rubens Cabral et aI. Clube de clientes: no

marketing de relacionamento "o essencial é invisível para os olhos".
Fonte: quadro elaborado autora, com base na análise dos seguintes documentos: E ANUAL
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 19., 1995, Rio de Janeiro.
Anais ... Rio de Janeiro: ANPAD, 1995. 10v.; ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 20.,1996, Angra dos Reis. Anais ... Angra dos Reis: ANPAD, 1996.
10v. ; ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO,
21.,1997, Rio das Pedras. Anais eletrônicos ... Rio das Pedras: ANPAD, 1997. 1 CD-ROM.; ENCONTRO
ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 22., 1998, Foz do
Iguaçu. Anais eletrônicos... Foz do Iguaçu: ANPAD, 1998. 1 CD-ROM.; ENCONTRO ANUAL DA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 23.,1999, Foz do Iguaçu. Anais
eletrônicos... Foz do Iguaçu: ANPAD, 1999. 1 CD-ROM.; ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 24., 2000, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos ...
Rio de Janeiro: ANPAD, 2000. 1 CD-ROM.
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Conforme a tabela 1, nesse período foram apresentados apenas sete

trabalhos sobre Marketing de Relacionamento, sendo que três referiram-se a

relacionamentos business to business. Nenhum trabalho foi apresentado sobre o

tema Lealdade ou Fidelidade do consumidor, e sobre programas de fidelização ou

de milhagem. Apenas três trabalhos foram apresentados sobre Marketing de

Relacionamento em um ambiente business to consumer, abordagem que é

utilizada nesta dissertação.

Também foram revisadas as dissertações e teses defendidas na FGV -

EAESP de 1974 a dezembro de 2000, em busca de trabalhos sobre Marketing de

Relacionamento e Fidelidade. A tabela 2 mostra o resultado dessa busca.
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Tabela 2 - Dissertações e Teses sobre Marketing de Relacionamento e

Fidelidade defendidas na FGV - EAESP de 1974 a dezembro de 2000

1999 RIBEIRO, Helena Puga. Marketing de

1997

ZUCHERATO, Wilson Roberto. Fidelização de canais

de distribuição - Alternativas para o mercado de

animais de lazer.

1997

ARES JR., Edson Teixeira. Marketing de

Relacionamento aplicado aos bancos de varejo: uma

estratégia para conquistar e fidelizar clientes.

1998 ROCHA, Thelma Valéria. A Utilização dos Programas

de Fidelização como Diferencial Competitivo no Setor

de Serviços.

Relacionamento: um processo de aprendizagem

organizacional.

1999 BRETZKE, Mirian. O Marketing de Relacionamento

transformando a organização para competir em tempo

real: integração entre a tecnologia da informação e

Marketing.
Fonte: quadro elaborado pela autora do seguinte documento:
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE PAULO - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Secretaria
Escolar dos Cursos de Pós-Graduação. Catálogo de Dissertações e Teses dos cursos de mestrado e
doutorado.São Paulo: FGV - EAESP,2000.

A tabela 2 mostra que de 1974 a 2000 foram apresentados cinco

trabalhos sobre Marketing de Relacionamento ou Fidelidade na FGV - EAESP.

Dos dois trabalhos sobre Fidelidade, um trata da fidelidade dos canais de

distribuição, ou seja, a fidelidade em relacionamentos business to business, e não

business to consumer como proposto nesta dissertação.
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A análise das duas tabelas apresentadas demonstra que o assunto

passou a ser tema de estudo no Brasil a partir de 1996, ou seja, há apenas cinco

anos.

Portanto, fica explícita a necessidade de maior pesquisa acadêmica,

especialmente brasileira, nessa área de estudos. O tema abordado neste projeto

está em fase de consolidação, o que permite que o trabalho traga contribuições

substanciais.

A percepção da autora deste trabalho de que há uma maior

necessidade de fidelização de consumidores, frente a um cenário de maior

competitividade entre empresas e alteração do comportamento do consumidor,

constitui um segundo elemento de relevância do estudo.

As empresas têm buscado realizar ações no sentido de manter seus

clientes, mas há poucos ou nenhum estudo que avalia o resultado dessas ações

com seus consumidores. A necessidade de um estudo que se proponha a analisar

as duas faces do relacionamento, ou seja, tanto as ações das empresas quanto a

repercussão das mesmas com seus consumidores, impulsionou o

desenvolvimento deste trabalho.

Esses são, portanto, os fatores e questionamentos que justificam o

desenvolvimento deste estudo.
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3.1 - Objetivo Geral

Para a realização deste trabalho, partimos do pressuposto de que a

meta buscada pelas empresas com a prática do Marketing de Relacionamento e a

estruturação de programas de milhagem é a fidelização de consumidores.

Portanto, o trabalho objetiva comparar:

1. As ações de Marketing de Relacionamento praticadas pelas empresas

aéreas brasileiras de amplitude nacional (que possuem programa de

milhagem estruturado),

2. e a fidelização obtida com os seus consumidores participantes de programas

de fidelização.

Como resultado, espera-se identificar se as empresas que praticam

mais fortemente o Marketing de Relacionamento obtenham maiores índices de

fidelização de seus consumidores, ou não.

Sendo assim, a pergunta que este trabalho pretende responder é:

17



Essa pergunta poderia ser reescrita na forma das seguintes hipóteses

(nula e alternativa) a serem testadas:

Cabe lembrar que os resultados obtidos a partir desse estudo se

referem apenas ao mercado pesquisado e ao tempo de duração da pesquisa, não

sendo possível inferir os resultados do presente estudo a outros mercados. Da

mesma forma, diferentes ações das empresas após o período da pesquisa podem

gerar diferentes resultados.

3.2 - Objetivos Específicos

Os principais objetivos específicos que nortearam a realização deste

estudo foram:

.:. elaborar uma revisão bibliográfica que consista em referencial teórico sobre os

seguintes temas de interesse deste trabalho: marketing de serviços, marketing

de relacionamento e fidelidade;

.:. entender a dinâmica, o funcionamento, os objetivos e estratégias dos programas

de fidelização das companhias aéreas, por meio da análise do referencial teórico,

dos dados secundários coletados sobre os programas e das entrevistas;

.:. comparar entre si os três programas de fidelização analisados;

.:. mensurar a fidelidade dos consumidores que participam dos três programas

de fidelização analisados ("Fidelidade", da TAM, "Smiles", da Varig e

"Transpass", da Transbrasil) como um todo e para cada companhia aérea

individualmente.
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A presente pesquisa pode ser considerada descritiva. CHURCHILL

(1995) salienta que uma pesquisa descritiva está baseada em uma ou mais

hipóteses, capaz de guiar a pesquisa em direções específicas. MALHOTRA (1999)

diz que o maior objetivo das pesquisas descritivas é descrever algo, normalmente

características ou funções de mercado.

Para este estudo foi necessário realizar dois levantamentos de dados,

que serão comparados entre si na fase da análise. Os primeiros dados referem-se

às ações de Marketing de Relacionamento praticadas pelas empresas, com foco

em seus programas de fidelização, e os segundos à fidelização dos consumidores.

Portanto, foi realizado primeiramente um estudo exploratório, visando

levantar questionamentos e definir o formato da pesquisa e, posteriormente, um

estudo descritivo, com a coleta e análise dos dados que viabilizaram o teste das

hipóteses levantadas. Esses dois estudos são descritos a seguir.

4.1 - Pesquisa Exploratória

Segundo MALHOTRA (1999), define-se como pesquisa exploratória

aquela cujo principal objetivo é fornecer compreensão e entendimento do

problema com o qual o pesquisador está envolvido. Esse modelo de pesquisa é

utilizado no casos em que o pesquisador precisa definir o problema mais

precisamente, identificando cursos de ação. As informações necessárias são

definidas em termos gerais e obtidas por meio de um processo de pesquisa
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flexível, com a utilização de amostras pequenas e não-representativas da

população. Os dados obtidos são analisados qualitativamente.

CHURCHILL (1995) afirma que a pesquisa exploratória é

particularmente útil quando se quer subdividir um problema vago e abrangente em

subproblemas menores e mais precisos, de preferência na forma de hipóteses ou

perguntas específicas. O autor define hipótese como uma afirmação que

estabelece a forma como uma ou mais variáveis mensuráveis estão relacionadas.

MALHOTRA (1999) afirma que a pesquisa exploratória pode ser

utilizada com os seguintes propósitos:

.:. formular um problema, ou definir um problema mais precisamente;

.:. identificar cursos de ação alternativos;

.:. desenvolver hipóteses;

.:. isolar variáveis-chave e relacionamentos para análise posterior;

.:. obter compreensão para desenvolver uma abordagem para o problema;

.:. estabelecer prioridades para pesquisa posterior.

Resumindo, CHURCHILL (1995) diz que, em geral, o modelo de

pesquisa exploratória é apropriado para qualquer problema sobre o qual pouco se

conhece.

MALHOTRA (1999) e CHURCHILL (1995) lembram ainda que a

pesquisa exploratória é caracterizada pela flexibilidade e versatilidade quanto aos

métodos utilizados para obtenção de compreensão e desenvolvimento de

objetivos de pesquisa mais definidos. Protocolos e procedimentos formais de

pesquisa não são utilizados. Raramente esse modelo de pesquisa utiliza-se de

questionários estruturados, amostras volumosas e planos de probabilidade

amostraI.
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MALHOTRA (1999) aponta os principais métodos de obtenção de

dados em pesquisas exploratórias:

.:. entrevistas com especialistas;

.:. entrevistas-piloto;

.:. análise de dados secundários e

.:. pesquisa qualitativa.

Na presente pesquisa, os métodos de obtenção de dados utilizados na

fase exploratória foram análise de dados secundários e entrevistas com

especialistas. Ambos serão mais detalhadamente abordados a seguir.

4. 1. 1 - Análise de Dados Secundários

Segundo AAKER, KUMAR e DAY (1998), dados secundários são dados

coleta dos por pessoas ou entidades com propósitos diferentes do problema de

pesquisa que o pesquisador se propõe a responder. Os dados primários, por sua

vez, são aqueles originados pelo pesquisador com o propósito específico de

solucionar o problema de pesquisa.

Os mesmos autores citam as seguintes vantagens na utilização de

dados secundários:

.:. eles podem fornecer informação suficiente para resolver o

problema sendo investigado;

.:. podem ser uma fonte valiosa de novas idéias a serem

exploradas posteriormente por meio de pesquisa primária;

.:. ajudam a definir o problema e formular hipóteses sobre a sua

solução;

.:. analisar a metodologia e técnicas empregadas por outros pesqui-

sadores em estudos similares pode ser útil para o planejamento

do estudo atual;
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.:. fornecem dados para a definição da população, seleção da

amostra e definição de parâmetros na obtenção de dados

primários.

Dadas essas vantagens na utilização de dados secundários,

MALHOTRA (1999) aponta, como regra geral, que uma pesquisa deve começar

pela análise de todos os dados secundários relevantes disponíveis. Esse é um

pré-requisito para a coleta dos dados primários, que só devem ser coletados

quando as fontes de dados secundários estiverem esgotadas.

Entretanto, MALHOTRA (1999) alerta para as desvantagens da

utilização de dados secundários. Como os dados foram coletados com outros

objetivos, que não o da pesquisa atual, sua utilidade pode ser limitada em termos

de relevância e acurácia. Além disso, os objetivos, a natureza e os métodos

utilizados para coletar os dados secundários podem ser inadequados para a

pesquisa atual. É importante avaliar esses fatores antes de utilizar os dados

secundários disponíveis.

Na presente pesquisa, foram coletados dados secundários no sentido

de traçar um panorama do mercado no qual as companhias aéreas estão

inseridas, bem como características das próprias empresas e dos

correspondentes programas de fidelização.

4.1.2 - Entrevistas com Especialistas

Segundo CHURCHILL (1995), esse tipo de entrevista busca captar o

conhecimento e experiência daqueles que possuem familiaridade com o assunto

sendo pesquisado.
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Ao utilizar esse método de coleta de dados, o pesquisador deve criar

cuidadosamente uma amostra de pessoas envolvidas na área de interesse da

pesquisa. O objetivo é obter contribuições acerca do relacionamento entre

variáveis, e não obter uma fotografia acurada de práticas usuais ou estatísticas da

profissão. Portanto, esse método não requer a utilização de uma amostra

probabilística.

Sobre a natureza da entrevista, MALHOTRA (1999) diz que as

informações devem ser obtidas por meio de entrevistas pessoais não-

estruturadas, sem a utilização de um questionário formal. É interessante preparar

uma lista de tópicos a serem abordados durante a entrevista, porém, não há uma

ordem predeterminada de questões a serem perguntadas.

Segundo ALRECK e SETILE (1995), as entrevistas pessoais fornecem

o mais completo contato com os respondentes, porque a interação face a face

permite comunicação tanto auditiva quanto visual. Os mesmos autores afirmam

que lia flexibilidade desse método às vezes faz com que ele seja a única escolha

para projetos que exigem contato direto, local específico ou seleção especial de

respondentes qualificados para a pesquisa". (ALRECK e SETILE, 1995, p. 33)

MALHOTRA (1999) afirma ainda que esse método é muito útil em

situações em que se têm poucas informações disponíveis de outras fontes, como

no caso de novos produtos.

Na presente pesquisa, buscou-se o executivo responsável pelo

programa de fidelidade de cada uma das três empresas aéreas brasileiras que

possuem programas de fidelização estruturado. O objetivo foi captar e diferenciar

qualitativamente as ações de Marketing de Relacionamento que cada uma das

empresas estava utilizando no momento da pesquisa.
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o roteiro de entrevista utilizado encontra-se no Anexo 2. Ele foi

desenvolvido com base na literatura consultada, em especial ROCHA (1998) e

BERRY e PARASURAMAN (1995). A transcrição das entrevistas, bem como

nome dos executivos entrevistados em cada empresa, encontra-se no Anexo 3.

4.2 - Pesquisa Descritiva

CHURCHILL (1995) salienta que uma pesquisa descritiva está baseada

em uma ou mais perguntas, capazes de guiar a pesquisa em direções específicas.

MALHOTRA (1999) diz que o maior objetivo das pesquisas descritivas é descrever

algo, normalmente características ou funções de mercado.

Segundo CHURCHILL (1995), um estudo descritivo requer

especificações claras de quem, o que, quando, onde, por que e como. Para tomar

essas decisões, o pesquisador precisa primeiro refletir muito sobre o tema, ou

fazer uma pequena pesquisa-piloto, ou ainda desenvolver um estudo exploratório

preliminar. A coleta de dados definitiva, bem como sua análise, deve ser adiada

até que o pesquisador tenha respostas às perguntas quem, o que, quando, onde,

por que e como. Além disso, também deve ser planejado como os dados

coletados serão analisados, e quais testes estatísticos serão aplicados aos

mesmos.

Portanto, para definir as questões necessárias para a coleta de dados

nesta pesquisa, foi realizada primeiramente a pesquisa exploratória descrita

acima.

Segundo MALHOTRA (1999), os principais métodos utilizados em

pesquisas descritivas são levantamento de dados e observação. Os principais

métodos de observação levam em conta observação pessoal, observação

mecânica, auditoria, análise de conteúdo e rastreamento. Os principais métodos
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utilizados em levantamentos de dados, por sua vez, são: entrevistas pessoais,

entrevistas por telefone, entrevistas pelos correios, entrevistas em casa e painéis.

Neste trabalho foi utilizado o método de levantamento de dados, por

meio de entrevistas pessoais, com a aplicação de um questionário (instrumento de

coleta de dados) previamente elaborado.

4.2.1 - Levantamento de Dados

o método de levantamento de dados é baseado no questionamento de

respondentes. É feita uma série de questões aos respondentes, abordando seu

comportamento, intenções, atitudes, motivações, bem como características

demográficas e de estilo de vida. É utilizado um questionário estruturado como

instrumento de coleta de dados, uma vez que esse tipo de pesquisa exige alto

grau de padronização das informações obtidas (MALHOTRA, 1996).

o objetivo do levantamento de dados realizado neste trabalho foi avaliar

a fidelização dos usuários das companhias aéreas analisadas que participam de

programas de fidelização dessas mesmas empresas.

Para isso, foi utilizado o instrumento de coleta de dados (questionário)

apresentado no Anexo 1. Esse instrumento foi desenvolvido com o apoio da

literatura consultada, especialmente os autores CUNNINGHAM (1967),

LlCHTENSTEIN, NETEMEYER e BURTON (1990) e OLlVER (1999).

As questões de 2 a 13 do questionário consistem numa escala Likert de

5 pontos, sendo as sete primeiras questões referentes ao relacionamento e às

percepções do respondente em relação a empresa aérea da qual participa de

programa de fidelidade, abordando aspectos levantados na revisão de literatura.

As demais investigam a propensão à fidelidade que o respondente pode ou não
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possuir em relação às empresas aéreas em geral, segundo escala proposta por

LlCHTENSTEIN, NETEMEYER e BURTON (1990).

Segundo MALHOTRA (1999) esse tipo de escala "requer que o

respondente indique um grau de discordância ou concordância para cada uma de

uma série de frases sobre os objetos de estímulo". (MALHOTRA, 1999, p. 292). A

escala Likert é uma escala de medida composta de cinco categorias de resposta,

que geralmente vão de "discordo totalmente" a "concordo totalmente". Foi

fornecido um cartão em forma de "pizza" com a escala de respostas para os

respondentes, facilitando o processo e evitando viés de resposta (ver Anexo 1).

A questão 14 busca identificar a freqüência de viagens, discriminando

os heavy users (clientes que compram com freqüência e/ou em grande

quantidade) e os Iight users (clientes que compram em pequenas quantidades e

com menor freqüência). A questão 15 identifica o quanto os respondentes

realmente utilizam os serviços da empresa aérea da qual participam do programa

de fidelidade, comparando o percentual de vôos realizados com a empresa e com

outras. A questão 16 investiga o propósito das viagens, buscando identificar

clientes que viajam a negócios, lazer ou combinando ambos (pressupondo que o

propósito da viagem pode levar a comportamentos diferentes). As questões 17 e

18 destinam-se ao cálculo para identificação da classe econômica do entrevistado,

e baseiam-se no Critério de Classificação Econômica Brasil.

A população-alvo para essa fase da pesquisa foi a de usuários dos

serviços das companhias aéreas que participam de programas de fidelização. A

técnica amostrai utilizada foi não-probabilística e por quotas.

MALHOTRA (1999) explica que uma técnica amostrai probabilística garante

que todos os elementos da população terão a mesma probabilidade de participarem da

amostra. Uma técnica amostrai não-probabilística, por sua vez, baseia-se mais no
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julgamento pessoal do pesquisador do que em processos probabilísticos de seleção.

Os dados obtidos, portanto,não podem ser projetadospara a população.

Dentre as técnicas amostrais possíveis a utilizada para a realização deste

levantamento de dados foi a amostra por quotas. Segundo MALHOTRA (1999), esse

tipo de técnica amostrai consiste no desenvolvimento de categorias de controle, ou

quotas (percentuais) de elementos da população. Sendo assim, propositadamente os

entrevistadores coletaram aproximadamente 1/3 (um terço) de questionários de

participantes do programa "Smiles", 1/3 (um terço) de participantes do programa

"Fidelidade" e 1/3 (um terço) de participantes do programa "Transpass". Após

definidas as quotas, os elementos foram eleitos por meio do processo de

conveniência (o respondente está no lugar certo, na hora certa), ou julgamento

(respondentes selecionados pelo julgamento do entrevistador).

Ainda segundo I\IIALHOTRA (1999), é necessário realizar um pré-teste, ou

seja, aplicar o questionário em uma pequena amostra de respondentes para identificar

e eliminar potenciais problemas no instrumento de coleta de dados. Geralmente a a-

mostra de pré-teste varia entre 15 e 30 respondentes. Todos os aspectos do quês-

tionário devem ser testados: palavras utilizadas, conteúdo e dificuldade das questões,

seqüência, forma, layout e instruções. Os respondentes do pré-teste e do levantamento

definitivodos dados devem ser selecionadosa partirda mesma população.

O pré-teste do questionário utilizado nesta pesquisa foi realizado com

elementos da mesma população da pesquisa (usuários dos serviços das

companhias aéreas que participam de programas de fidelização), por meio da

aplicação de 20 questionários. Os erros e problemas identificados foram

solucionados antes do levantamento de dados definitivo.
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Para se calcular o tamanho da amostra foi utilizada a fórmula proposta

por MATTAR (1994):

Onde:

n = número de elementos da amostra

Z = valor da variável normal reduzida para o índice de confiabilidade desejado

P = proporção de ocorrência da variável em estudo na população

Q = (1-P)

e = erro amostrai máximo permitido

Determinando-se um índice de confiabilidade de 95%1, tem-se um valor Z

= 1,96. O erro amostrai máximo desejado é de 10%. Como não se tem conhecimento

algum anterior das proporções da variável na população, Mattar (1994) recomenda

que seja assumido P = 0,50. Segundo o autor, "o único incoveniente desse

desconhecimento é que a amostra resultante será maior". (MATTAR, 1994, p.337).

Portanto, temos Q = 0,50, uma vez que Q = (1 - P). Logo, temos:

N = (1,96)2. 0,50 . 0,50/ (0,10)2

N = 96,04

Ou seja, o número mínimo de elementos da amostra é 96. Portanto, é

necessário coletar dados de no mínimo 96 indivíduos, o que corresponde a

submeter questionários a 96 respondentes diferentes.

A coleta de dados foi feita por meio de entrevista pessoal, em dois

aeroportos do estado de São Paulo: Cumbica, em Guarulhos (nos dias 11 e 12 de

março de 2001), e Congonhas, em São Paulo (nos dias 17 e 18 de março de

2001). Os pedidos de autorização para realização da pesquisa, bem como a carta

de aprovação enviada pela Infraero do aeroporto de Congonhas, encontram-se no

I o nível de confiabilidade foi determinado pela autora.
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Anexo 1. A aprovação para realização da pesquisa no aeroporto de Cumbica foi

concedida por telefone. Dois entrevistadores aplicaram 104 questionários: 35

voltados ao programa "Fidelidade", da TAM, 37 ao programa "Smiles", da Varig, e

32 ao programa "Transpass", da Transbrasil.

Durante a fase de análise foram avaliadas as seguintes estatísticas:

média aritmética, desvio padrão, tabulação cruzada e análise fatorial. Como se

trata de uma amostra de conveniência, o índice de confiança e o erro amostrai são

tecnicamente inválidos. Eles seriam imprecisos em relação a diferença entre a

amostra de conveniência e uma aleatória (ALRECK e SEITLE, 1995).

4.3 - Critérios para Seleção das Empresas Pesquisadas

Para realização deste estudo, buscou-se as empresas aéreas

brasileiras de maior porte e que possuem programas de fidelização estruturados.

Segundo o DAC - Departamento de Aviação Civil, a participação de

mercado das maiores empresas aéreas nacionais está representada na figura 1.
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Figura 1 - Participação de mercado das empresas aéreas nacionais
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Fonte: DAC - Departamento de Aviação Civil. Anuário estatístico do Transporte Aéreo 2000. Disponível em:
www.dac.gov.br.Acessoem: 19/05/2001.
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Consideramos programas de fidelização estruturados aqueles que

atendem aos seguintes quesitos:

.:. objetivam criar relacionamento entre cliente e empresa;

.:. armazenam dados de clientes por meio da criação de um database;

.:. oferecem recompensas aos consumidores mais freqüentes;

.:. atuam continuamente, e não em um espaço determinado de tempo;

.:. fornecem cartão de sócio aos participantes do programa.

Os programas de fidelização que atenderam a todos esses quesitos

foram o Smiles, da Varig, o Fidelidade, da TAM, e o Transpass, da TransBrasil.

Durante parte do período em que foi elaborado este estudo, a Vasp

possuía uma promoção bastante simples na forma e no regulamento: a cada 9

(nove) viagens feitas pela companhia, em trechos domésticos ou internacionais, o

cliente tem direito a 1 (um) bilhete bônus, correspondente à média das distâncias

dos trechos voados. Essa promoção durou de 1°/10/1999 a 31/03/2001. Apesar da

premiação ser bastante semelhante a dos programas de fidelização, essa

promoção não pode ser considerada como tal, por dois motivos principais:

a) Os dados dos clientes não são compilados pela empresa, uma vez

que o cliente não se identifica. A sua única forma de participação é juntar os

cartões de embarque dos vôos realizados, para posteriormente trocá-los por um

bilhete bônus. A Vasp não possui nenhum tipo de acompanhamento que permita

controlar a freqüência de vôos de seus passageiros;

b) A premiação possui prazo de validade preestabelecido, o que

realmente a caracteriza como uma promoção, e não um programa de fidelização

(visto que não se caracteriza como uma ação contínua).
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4.4 - Limitações da Pesquisa

AAKER, KUMAR e DAY (1998) apontam as seguintes fontes de erro,

que podem surgir em levantamentos em que os dados são coletados por meio de

entrevistas pessoais:

1 - Erros de não-resposta, decorrentes de recusas por:

a) medo das conseqüências da participação;

b) Ressentimento pela invasão de privacidade;

c) Ansiedade em relação ao assunto.

2 - Falta de precisão nas respostas, causada por:

a) Inabilidade de dar a resposta precisa, devido a:

- ignorância da resposta;

- problemas de memória;

- problemas na formulação da resposta.

b) Indisposição a responder com precisão, devido a:

- preocupação com a invasão da privacidade;

- pressão do tempo e cansaço;

- desejo de obter prestígio;

- desejo de parecer colaborativo;

- estilo viesado de resposta;

- expectativa do entrevistador de que o respondente tenha uma

certa resposta.

3 - Erros causados pelo entrevistador

a) Fornecimento de "dicas" ao respondente, buscando uma

resposta apropriada;

b) Investigação e aplicação do questionário inadequados;

c) Fraudes.

32



Outras limitações suscetíveis a este estudo são apontadas por ALRECK

e SETILE (1995):

.:. Nas entrevistas com especialistas, as informações fornecidas pelos

profissionais das empresas são assumidas como verdadeiras;

.:. Na fase descritiva da pesquisa, a amostra é formada por conveniência, o

que impede que os dados sejam inferidos à população (amostra não-

probabilística);

.:. Pode ocorrer viés de não-resposta: responder ou não a pesquisa depende

em parte das características, atitudes, opiniões e interesse no assunto.

Como resultado, alguns modelos de pessoas podem estar sendo super-

representados, enquanto outros estão sendo sub-representados, criando

resultados viesados.

Na pesquisa realizada para este estudo em particular, é preciso

considerar o fato de que os questionários foram aplicados em sábados e

domingos, durante o dia, nas áreas públicas dos dois aeroportos, o que pode

implicar em uma tipologia de respondentes específica. Isto é, existe a

possibilidade de que os resultados sejam diferentes caso a pesquisa fosse

realizada no período noturno, e/ou durante a semana. Portanto, esse fato pode

representar uma fonte de viés ou uma limitação da pesquisa.
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A revisão bibliográfica apresentada neste trabalho divide-se em três

capítulos:

1. Marketing de Servicos: A presença desse capítulo justifica-se pelo fato de as

companhias aéreas serem empresas do setor de serviços, portanto, é

importante revisar os conceitos ligados a esse setor;

2. Marketing de Relacionamento: Conceitos principais;

3. Fidelidade: Definição de fidelidade e caracterização de programas de

fidelização.

Esta revisão foi elaborada por meio do estudo e análise de livros,

artigos e publicações, nacionais e estrangeiros, em sua maioria publicados entre

os anos de 1995 e 2000.

..
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5.1 - Marketing de Serviços

5. 1.1 - O Setor de Serviços

"O setor de serviços da economia compreende as chamadas
empresas de serviços, tais como, bancos, companhias de
aviação e firmas especializadas, incluindo toda a abundância
de serviços ligados a produtos, fornecidos pelas indústrias,
além dos serviços ligados a vendas, fornecidos pelos
varejistas". (ABREU, 1996, p. 24)

COBRA (2000) afirma que "a participação do setor de serviços na

economia tende a crescer e, em conseqüência, o investimento em tecnologia de

serviços e de marketing deve aumentar como fator de diferenciação de

estratégias". (COBRA, 2000, p. 23)

LEVITI (1995) alerta para a existência de "um grande setor oculto de

serviços". (LEVITT, 1995, p. 66). Segundo ele, há uma proporção significativa de

indústrias consideradas manufatureiras, cujas receitas constituem-se

principalmente de serviços como instalação, manutenção, treinamento, pós-venda

etc. LOVELOCK (1996) também cita esse fenômeno, chamando a atenção para os

denominados serviços internos: recrutamento, publicações, serviços legais e

transporte, entre outros. Segundo BATESON (1999), a maioria dos serviços

sempre esteve presente em algum nível, mas a complexidade e diversidade de

serviços vêm crescendo significativamente.

No Brasil, 57,6% do Produto Interno Bruto (PIB) é constituído por

serviços, conforme aponta COBRA (2001). Esse é um número significante, mas

ainda pequeno se comparado aos Estados Unidos, onde o mercado de serviços

representa 71% do PIB. Portanto, o mercado de serviços tem sido precursor e as

tendências apontam para um crescimento ainda maior desse mercado. O estudo

de empresas de serviços tornou-se importante frente a esse crescimento.
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LOVELOCK (1996) aponta como principal característica do setor de

serviços a diversidade. As organizações de serviços vão desde imensas

corporações internacionais, como bancos, companhias aéreas, redes de hotéis

etc., até uma gama de pequenas empresas operando localmente, como

restaurantes, lavanderias e inúmeros serviços business-to-business.

A grande importância dos serviços, segundo ABREU (1996), reside no

fato de que os consumidores não distinguem claramente o produto/serviço da

empresa propriamente dita. Portanto, "os serviços são lembrados e comentados,

sejam eles bons ou ruins, e as imagens positivas de confiança, familiaridade e bons

serviços ainda determinam a preferência do consumidor". (ABREU, 1996, p. 25)

Essas e outras características fazem com que o marketing assuma

papel de destaque nas empresas prestadoras de serviços.

5.1.2 - Desenvolvimento do Pensamento Acadêmico em Marketing de Serviços

Segundo BROWN, FISK e BITNER (1994), a teorização do Marketing

de Serviços evoluiu de debates sobre as diferenças entre produtos e serviços para

o estudo detalhado de tópicos como a qualidade de serviços, retenção de

consumidores e marketing interno. Eles identificaram três estágios de evolução do

estudo de Marketing de Serviços refletidos na literatura:

.:. 1° estágio - Engatinhando (antes de 1980): Os acadêmicos da área

primeiramente conquistaram o direito da disciplina existir. Foi um período

de descobertas e riscos. O debate consistia basicamente na diferenciação

entre produtos e serviços. Muitos trabalhos acadêmicos sobre Marketing de

Serviços, como teses de doutorado e artigos em periódicos, surgiram nessa

época. Foram registrados 120 artigos, livros e teses sobre o tema.
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.:. 2° estágio - Erguendo-se (1980 a 1985): Muitos estudiosos contribuíram

para o crescimento da literatura e desenvolvimento de múltiplos tópicos de

interesse. Foi um período de grande atenção e entusiasmo pelo tema.

Começaram a surgir conferências e também a pesquisa sobre assuntos

mais específicos, como qualidade de serviços e horas da verdade

(encontros). Foram registrados 287 artigos, livros e teses sobre o tema .

•:. 3° estágio - Caminhando Ereto (1986 até hoje): Os estudiosos obtiveram

uma posição respeitada, uma vez que o Marketing de Serviços se

estabeleceu como uma das disciplinas de Marketing. Ocorreu considerável

maturação do tema e dos tópicos tratados, com crescente rigor empírico e

teórico no conteúdo das pesquisas. A literatura começou a focar em

problemas de marketing específiCOS do mercado de serviços. Foram

registrados 720 artigos, livros e teses sobre o tema, até o final da pesquisa,

em 1994.

BROWN, FISK e BITNER (1994) previam o crescimento da literatura de

serviços, não só em quantidade, mas também em qualidade.

De fato aconteceu esse crescimento e, atualmente, existe vasta

literatura sobre o tema. Para esta dissertação foram consultadas mais de dez

fontes sobre Marketing de Serviços, e muitas outras encontram-se disponíveis em

livros, artigos, teses e dissertações, tanto nacionais quanto internacionais.
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5. 1.3 - Definição

LOVELOCK e WRIGHT (1999) definem serviço como um ato ou

performance que cria valor e benefícios a consumidores, em tempo e espaço

específicos, por meio de uma mudança desejada no recebedor do serviço, ou a

seu favor.

Entretanto, BATESON (1999) alerta que é extremamente difícil definir

um produto ou serviço puro. Um produto puro implicaria que o consumidor obtém

benefícios somente do produto, sem nenhum valor adicionado proveniente de

serviços; e um serviço puro implica na ausência de elementos-produto no serviço

recebido pelo consumidor. Na realidade, a maioria dos serviços contém elementos

de produto.

Para TÉBOUL (1999) a distinção entre indústria e serviços é pouco

pertinente. Evidentemente esses dois setores evoluem em simbiose: os serviços

não podem prosperar na ausência de um setor industrial poderoso, e a indústria

depende dos serviços. Os produtos podem ser considerados como a

materialização dos serviços fornecidos: os carros permitem um transporte

cômodo, as televisões oferecem diversão.

Ainda segundo TÉBOUL (1999), à medida que os bens produzidos se

parecem cada vez mais com os dos concorrentes, o único meio de obter

vantagem consiste em desenvolver a dimensão serviço na oferta ou em associar

novos serviços à oferta. Cada vez mais é perigoso deixar nas mãos de um

intermediário o cuidado de gerar a integralidade de seu relacionamento com o

consumidor final de seu produto ou serviço. Dessa forma, como os produtores se

aproximam dos serviços, os produtores de serviços tentam "industrializar" suas

atividades. Existem, evidentemente, limites à extrapolação dessa tendência, tendo

em vista a falta de flexibilidade e de personalização que uma tal industrialização

acarreta.
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Considerando-se serviços como uma série de atividades que ocorrem

nas interações entre cliente e empresa, podemos introduzir o conceito de

proscênio. A interação com o cliente acontece no proscênio do prestador de

serviço, o que se pode igualmente chamar de interface ou fronf offíce. Em função

do tipo de serviço, o contato pode ser bastante elevado ou denso, como no caso

de um restaurante gastronômico. Em outros casos, pode ser breve e esporádico,

ou até não existir, como para as prestações de serviço padronizadas, próprias

para certas transações bancárias ou operações de manutenção e de conserto.

Veja na figura 2 a representação do proscênio.

Figura 2 - Interface ou Proscénio

PRESTAÇÃO
DO SERViÇO

Fonte: TÉBOUL, James. A Era dos Serviços. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999, p. 20.

Um conceito importante em Marketing de Serviços é a chamada hora

da verdade. Segundo ALBRECHT (1992), as horas da verdade são "qualquer

episódio no qual o cliente entra em contato com qualquer aspecto da organização

e obtém uma impressão da qualidade do seu serviço". (ALBRECHT, 1992, p. 27).

Ou seja, são pontos individualizados de contato que permeiam a relação entre o
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fornecedor e o comprador do serviço. As horas da verdade ocorrem nos

momentos de interação, mas não somente neles, como também em outras

ocasiões em que o cliente pode criar alguma impressão sobre a empresa.

Nota-se que nem todas as horas da verdade envolvem interação direta

dos empregados com os clientes. Para ser uma hora da verdade, basta que cause

uma impressão a respeito da qualidade do serviço. Portanto, quando um cliente vê

uma peça de publicidade da empresa, por exemplo, essa é uma hora da verdade,

pois gera uma impressão.

ALBRECHT (1992) diz que a somatória de todas as horas da verdade

possíveis experimentadas por clientes da empresa, humanas ou não, transforma-

se na imagem em termos de serviço que o cliente possuirá daquela empresa.

Há também o conceito de bastidores, em que ocorre o processamento

das matérias primas em produtos acabados, ou das informações em informações

processadas, segundo definição de TÉBOUL (1999).

TÉBOUL (1999) afirma ainda que produto ou serviço puro é caso

extremo, teórico. O que se encontra normalmente são combinações de produtos e

serviços, com maior ou menor concentração na produção de um produto ou na

prestação de um serviço.

5. 1.4 - Serviços Suplementares

Segundo BATESON (1999), o serviço núcleo ou principal é tipicamente

acompanhado de uma variedade de elementos suplementares. Exemplos de

serviço núcleo ou principal são: uma cama em um hotel, o concerto de um

computador ou uma conta no banco. Os elementos suplementares, além de

adicionarem valor ao serviço principal, também atuam como diferenciadores.
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Existe uma infinidade de serviços suplementares, mas eles podem ser

agrupados em oito categorias, formando a "flor de serviços". Na prática, a

natureza do serviço principal, as exigências dos consumidores e as práticas

competitivas determinam os serviços suplementares que devem ser oferecidos.

Figura 3 - Flor de Serviços

Informação

Consultas e
Conselhos

Conta Pedido

Hospitalidade

Segurança

Fonte: BATESON, John E. G. e HOFFMAN, K. Douglas. Managing Services Marketing. 4. ed. Fort Worth: The
Dryden Press, 1999, p. 369.

5.1.4.1 - Categorias de Servicos Suplementares (BATESON, 1999)

.:. Informacão: Para obter o valor total que um serviço oferece, o consumidor

necessita de informação relevante sobre ele, como cronogramas,

instruções de operação, alertas ao usuário, preço, condições de pagamento

etc. Consumidores novos e prospects são especialmente carentes de

informação e podem necessitar de treinamento para o uso do serviço;
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.:. Consultas e Conselhos: Envolve um diálogo para absorver as necessidades

específicas do consumidor e desenvolver uma solução personalizada;

.:. Pedido: Quando o consumidor estiver pronto para comprar é necessário

facilitar a realização de um pedido ou reserva, através de telecomunicações

ou outros canais, na hora e local mais convenientes para o consumidor;

.:. Hospitalidade: Tomar cuidado com o atendimento ao consumidor, tratando-

o como um hóspede quando ele visitar a empresa;

.:. Seguranca: Abrange desde o estacionamento até a embalagem e entrega

de novas compras;

.:. Exceções: Eventos que fogem à rotina da entrega de serviços normal. Inclui

solicitações especiais, resolução de problemas, atendimento de

reclamações e sugestões, reembolsos etc .

•:. Conta: Os consumidores necessitam de contas claras e detalhadas, que

expliquem como os valores são computados .

•:. Pagamentos: Facilidade e conveniência para o pagamento, incluindo

crédito.

5.1.5 - Características dos Serviços

As principais características dos serviços são:

5.1.5.1 - Intangibilidade:

Segundo COBRA (2000), todos os serviços oferecidos ao mercado

combinam aspectos tangíveis e intangíveis. Os tangíveis são aqueles identificados

e valorizados pelos consumidores, enquanto os intangíveis são os que as pessoas

não vêem, mas que procuram agregar valor aos serviços. O mesmo autor

compara essas duas dimensões dos serviços com um iceberg: a parte visível do

iceberg é como os aspectos tangíveis, e a parte submersa como os intangíveis. O

que está acima do nível do mar é o consciente das pessoas, e o que está abaixo é
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o inconsciente e subconsciente. Mesmo combinando os dois aspectos, um serviço

é mais intangível do que tangível.

o mesmo autor oferece um exemplo relacionado ao mercado de

aviação. Os aspectos tangíveis poderiam estar representados pelo atendimento

atencioso e cordial a bordo ou em terra. Já os aspectos intangíveis poderiam estar

relacionados com a sensação de segurança ao voar em uma companhia confiável.

Segundo LOVELOCK (1996), a maioria dos serviços apresenta múltiplas

dimensões. Em muitos casos, consumidores de empresas caracterizadas como de

serviços obtêm e consomem elementos físicos: uma refeição, peças de reposição

instaladas em um carro etc. Na prática, poucos serviços não possuem elementos

tangíveis e poucos produtos não incluem componentes de serviços.

Para TÉBOUL (1999) se o marketing dos produtos de grande consumo

pode promover o objeto por meio de associações abstratas e de imagens, os

serviços, sendo imateriais, têm necessidade de recorrer a elementos concretos

para esse fim.

5.1.5.2 - Inseparabilidade:

Muitos serviços não podem ser produzidos sem a presença e

cooperação do cliente, uma vez que não é possível armazená-los, e a produção

se dá ao mesmo tempo que o consumo.

Segundo TÉBOUL (1999), os clientes são parte integrante da prestação

e, portanto, têm um papel maior a desempenhar. Esse pode ser de pura rotina ou

exigir um esforço particular, tal como o fornecimento de informações para auxiliar

no diagnóstico ou a participação na procura de uma solução. Os clientes

conduzem e controlam o prestador e podem intervir antes ou depois do contato.
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5.1.5.3 - Perecibilidade:

"Os serviços são perecives; em outras palavras, não é
possível armazená-los para consumir depois. Os automóveis
de uma empresa de aluguéis de veículos que não sejam
alugados hoje perderão um faturamento que não pode ser
recuperado". (COBRA, 2000, p. 28)

A mesma situação ocorre em tantos outros serviços, sejam eles

médicos, financeiros e aéreos, pois não é possível armazenar os serviços já que

eles devem ser consumidos no momento da produção.

TÉBOUL (1999) afirma que, sendo o serviço uma prestação, não

podemos nos apropriar dele nem estocá-lo. Ele não existe fora de sua prestação. Os

serviços não podem, então, constar no inventário ou ser guardados em um cofre. É

impossível deter uma representação de teatro ou um vôo Paris-Roma da semana

passada. Os serviços não consumidos estão definitivamente perdidos. Se a demanda

exceder a oferta, o cliente estará "estocado" em uma fila de espera, ou perdido. Caso

contrário, uma parte da capacidade permanece inutilizada. Trata-se, essencialmente,

de ajustar a oferta à demanda e maximizar a utilização da capacidade.

5.1.5.4 - Variabilidade:

COBRA (2000) acredita que "o serviço depende do desempenho,

especialmente dos empregados que são a parte essencial do mesmo" (COBRA,

2000, p. 28). A variação que pode existir na execução de um mesmo serviço

implica na grande importância da administração da qualidade em serviços.

Segundo TÉBOUL (1999), uma vez que o serviço é uma prestação

única na presença do cliente, tem que ter êxito logo na primeira vez, no próprio

momento da interação. Ao contrário do que ocorre na fábrica, uma vez que o

serviço foi produzido, é tarde demais para melhorá-lo ou corrigi-lo. A prestação

não pode ser medida, controlada ou corrigida durante a entrega sem que o cliente

esteja consciente disso. Saber o que sente o cliente quando da interação é

igualmente problemático. Sua percepção é imediata, subjetiva e qualitativa. Se
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alguma coisa der errado durante a prestação, o cliente deve ser "reparado".

Assim, o objetivo dos bastidores é zero defeito, e o do proscênio é zero deserção.

No entanto, os clientes têm uma percepção global do serviço. Cada vez

que uma coisa funciona, eles creditam na "conta satisfação". Ao contrário, cada

vez que suas expectativas não são atendidas, eles debitam essa conta, e para

compensar um débito são necessários vários créditos. Se o saldo permanecer

positivo, os clientes continuarão fiéis e expressarão uma opinião globalmente

favorável, tal como: "Eu gosto de fazer as minhas compras nesta loja".

Apesar de essas características serem as mais citadas, LOVELOCK

(1996) as considera generalizações, afirmando que elas não são universalmente

aplicáveis a serviços. Ele sugere oito diferenças genéricas entre produtos e serviços:

.:. Natureza do produto: Enquanto um produto pode ser caracterizado como

"alguma coisa (física)", o serviço pode ser uma performance ou um esforço.

Daí vem a conclusão de que a comercialização de uma performance difere

significantemente da de um objeto em si. Apesar de os serviços incluírem

aspectos tangíveis, a performance de serviços é basicamente intangível.

.:. Envolvimento do consumidor no processo de produção: Muitas vezes os

consumidores estão envolvidos na criação do serviço, em situações como

se servir em um restaurante self service ou quando colaboram com o

cabeleireiro no salão de beleza .

•:. Pessoas como parte do produto: Os empregados que entregam os

serviços, na verdade fazem parte do mesmo. O contato entre esses

empregados e os consumidores é uma das horas da verdade em serviços .

•:. Problemas de controle da qualidade: Os padrões de qualidade de produtos

podem ser checados muito antes deles chegarem aos consumidores. No

caso dos serviços, entretanto, isso não é possível porque a produção e o

consumo ocorrem simultaneamente.

45



.:. Dificuldade de avaliacão pelo consumidor: Alguns serviços só podem ser ava-

liados durante ou depois do consumo, como refeições em restaurantes e cortes

de cabelo. Outros serviços são difíceis de serem avaliados pelo consumidor

mesmo depois do consumo, como cirurgias e reparo em computadores.

•:. Impossibilidade de estocar: É possível estocar facilidades ou equipamentos

que viabilizam ou facilitam a realização do serviço, mas não o serviço em si.

Isso exige cálculos cuidadosos de demanda .

•:. Importância do fator tempo: Isso ocorrer porque o consumidor deve estar

presente fisicamente para receber boa parte dos serviços, e há limites de

quanto tempo ele tolera esperar .

•:. Diferentes canais de distribuicão: Em vez do canal de distribuição físico que

leva produtos da fábrica até o consumidor, os fornecedores de serviços

utilizam canais eletrônicos de distribuição ou combinam a fábrica, loja e

ponto de consumo em um lugar só.

Mais do que características, esse autor aponta principalmente para as

dificuldades de se administrar a prestação de serviços, o que pressupõe os

diversos cuidados especiais que uma empresa prestadora de serviços precisa ter

para garantir a qualidade de seus serviços, oferecer funções de tempo e lugar, e

alcançar a satisfação e fidelidade do consumidor.

5. 1.6 - Classificacáo

A literatura sobre o tema apresenta diferentes tipos de classificação de

serviços.

LEVITT (1995) sugere uma classificação de acordo com a maneira pela

qual o serviço foi industrializado. Segundo ele, "os serviços podem ser

industrializados de três maneiras: via tecnologias duras, tecnologias moles e

tecnologias híbridas". (LEVITT, 1995, p. 71)
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·:. Tecnologia Dura: Máquinas, ferramentas ou outros artefatos tangíveis

substituem as pessoas no desempenho do serviço. Exemplos: caixas

eletrônicos de bancos e lavagem automática de automóveis .

•:. Tecnologia Mole: Substituição de serviços individuais por sistemas

organizados e previamente preparados, com rotinas especificamente

concebidas para produzir os resultados desejados. Exemplos: estabe-

lecimentos de auto-serviço e pacotes turísticos .

•:. Tecnologia Híbrida: Combinam aspectos das tecnologias mole e dura, com

o objetivo de levar ordem, eficiência e rapidez ao processo de serviço.

Exemplos: oficinas de serviços rápidos, limitados e de baixo preço.

LOVELOCK (1996) utilizou duas variáveis para criar uma classificação

de quatro categorias. A primeira variável é para quem (ou o que?) o serviço é

direcionado; a segunda variável é se o serviço é tangível ou intangível. Veja o

resultado no quadro a seguir:

Classificação dos Serviços

mente das pessoas:

.:. propaganda

.:. entretenimento

.:. educação

patrimônio intangível:

.:. bancos

.:. seguros

.:. pesquisa

Serviços direcionados ao Serviços direcionados a

objetos físicos:Tangível corpo das pessoas:

.:. transporte .:. manutenção

.:. saúde .:. lavanderia

.:. salões de beleza .:. estocagem

Serviços direcionados à Serviços direcionados a

Intangível

. Services Marketing. 3.ed. New Jersey: Prentice Hall, 1996. p. 29.Fonte: Adaptado de
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Nos serviços direcionados ao corpo das pessoas (processamento de

pessoas), o consumidor precisa estar fisicamente presente no momento da

execução dos serviços para poder receber os benefícios desejados. Nos serviços

direcionados a objetos físicos (processamento de objetos), o objeto que requer

processamento deve estar presente, mas o consumidor não necessariamente

precisa estar presente. Nos serviços direcionados à mente das pessoas

(processamento de estímulos mentais), os consumidores precisam estar

mentalmente presentes, mas podem estar localizados tanto em um local de

prestação de serviços específico quanto em um local remoto. Para os serviços

direcionados a patrimônio intangível (processamento de informações), não há

necessidade de envolvimento direto com o consumidor, uma vez que a solicitação

do serviço já tenha sido iniciada (pelo menos na teoria).

Ainda segundo LOVELOCK (1996), o esquema de classificação de

serviços apresentado acima representa a abordagem de classificação de serviços

mais fundamental. Entretanto, existem outras maneiras de categorizar serviços, se

forem levadas em consideração as questões a seguir:

.:. Como o serviço é entregue?

.:. Qual a natureza da demanda pelo serviço?

.:. Quais os atributos da experiência de serviços?

.:. Que tipo de relacionamento a organização de serviços tem com seus

consumidores?

.:. Qual a possibilidade de customização do serviço?

A análise e cruzamento dessas questões resulta em diferentes

categorias de serviços. Por exemplo, um serviço customizado pode ser combinado

com um relacionamento intenso, médio ou fraco com os consumidores da

empresa. O mesmo ocorre com um serviço não customizado. Cada uma dessas
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combinações resultaria em categorias diferentes de serviços, assim como a

combinação e desdobramento das demais questões levantadas.

As diversas características e classificações de serviços levam à

preocupação em administrar melhor a qualidade dos serviços, principalmente

frente a grande variabilidade dos mesmos.

5.1.7- Administracão da Qualidade em Servicos: O Modelo das Cinco Lacunas

ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN (1988) afirmam que é difícil

entregar constantemente serviços de qualidade, mas que essa prática é rentável

para as organizações de serviços. Como os serviços consistem em performances

e não em objetos, especificações precisas de manufatura para uniformizar a

qualidade raramente podem ser utilizadas. A maioria dos serviços não pode ser

contada, mensurada, estocada, testada e verificada antes da venda para garantir

a qualidade. Além disso, a maioria dos serviços ocorre exatamente durante a

entrega, geralmente em uma interação entre o consumidor e os empregados da

empresa de serviços. Isso faz com que a qualidade de serviços seja altamente

dependente da performance dos empregados, um recurso que não pode ser

controlado no âmbito que poderiam ser controlados componentes de produtos

tangíveis.

Essas razões levaram os autores a criar o modelo das cinco lacunas,

buscando compreender porque é tão difícil e como facilitar a obtenção de

qualidade em serviços. O estudo identificou uma série de fatores que, agrupados

em cinco diferentes lacunas, formaram o modelo de qualidade de serviços. A

maioria dos fatores envolve:

.:. processos de comunicação e controle implementados em organizações de

serviços para administrar empregados, e

.:. conseqüências desses processos.
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Figura 4 - Modelo das Lacunas em Qualidade de Serviços

__.c.Uente_
Fornecedol

gap1

--...;~ Serviço Esperado
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---------------l---------------------- ------
Entrega do Serviço <=::) Comu~icação

fi" t gap 4 aos clientes
gap 3 ..u. -.1

Especificações de Qualidade

gap2 1l t
'--...;~ Percepção da Administração

Fonte: Adaptado de ZEITHAML, Valarie A ., BERRY, Leonard L. and PARASURAMAN, A . Communication
and Control Processes in the delivery of Service Quality. Journal of Marketing, vol, 52, apri11988, p. 35-48.

5.1.7.1 - Primeira Lacuna - Diferença entre as expectativas do consumidor e as

percepções da administração sobre as expectativas do consumidor

Os consumidores geram expectativas em relação aos serviços,

baseadas em comunicações boca a boca, necessidades pessoais e experiências

passadas. Quando as expectativas dos consumidores não são corretamente

percebidas pela administração das empresas de serviços, surge a primeira lacuna.

Segundo COBRA (2000), essa lacuna tende a ocorrer quando a

pesquisa de mercado é realizada de maneira incorreta ou os dados fornecidos são

insuficientes. Essa lacuna pode aumentar se a comunicação entre os

colaboradores da empresa que estão em contato direto com o cliente e a própria

empresa for inadequada. Ela reflete a falta de interação entre empresa e cliente,

muitas vezes causada por excesso de burocracia ou vários níveis hierárquicos.
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De acordo com ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN (1988), o

tamanho da primeira lacuna pode variar em função de:

.:. orientacão para pesquisa de mercado: a pesquisa de mercado é uma fonte

importante de compreensão das expectativas e percepções do consumidor.

Também é relevante analisar o grau com que as informações obtidas por

meio de pesquisa é utilizado na empresa, bem como o quanto a pesquisa

foca em qualidade de serviços .

•:. comunicacão entre administracão e empregados: a comunicação, tanto

formal quanto informal, entre os empregados que estão em contato direto

com os clientes e a administração da empresa influi no tamanho da primeira

lacuna, especialmente porque os empregados geralmente possuem uma

visão mais precisa das expectativas e necessidades dos clientes .

•:. níveis de administracão: quanto maior o número de níveis hierárquicos

entre os empregados em contato com os clientes e a administração, maior

tende a ser a primeira lacuna. Isso ocorre porque o maior número de níveis

dificulta a comunicação e, por conseqüência, reduz a compreensão da

administração quanto às percepções e necessidades dos clientes.

5.1.7.2 - Segunda Lacuna - Diferença entre a percepção das expectativas do

consumidor e as especificações de qualidade do serviço

Segundo COBRA (2000), quando a administração de uma empresa de

serviços não está bem sintonizada com seus clientes, pode ter uma percepção

distorcida de suas expectativas. A empresa pode não estar percebendo que é

impossível atender às expectativas do cliente, e corre o risco de estar prometendo

algo que não pode cumprir. A ausência de um processo formal de fixação de

metas e da integração de funções pode colaborar para o aumento da lacuna.
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ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN (1988) apontam uma série de

fatores, como falta de recursos, orientação para lucros a curto prazo, condições de

mercado e indiferença da administração, para a discrepância existente entre a

percepção da administração sobre as expectativas do consumidor e as

especificações de qualidade do serviço. Segundo os mesmos autores, o tamanho

da segunda lacuna varia de acordo com:

.:. comprometimento da administração com a qualidade de servicos: quando a

ênfase da empresa está mais focada em redução de custos ou obtenção de

resultados a curto prazo, por exemplo, a lacuna dois tende a aumentar, pois

a qualidade dos serviços fica em segundo plano .

•:. estabelecimento de metas: as empresas bem sucedidas na entrega de

serviços de qualidade, como o McDonald's e a American Express, por

exemplo, estabelecem metas formais em relação à qualidade dos serviços.

Essas metas geralmente são estabelecidas ou mensuradas em relação à

performance humana ou de máquinas .

•:. padronizacão de tarefas: quanto mais as tarefas envolvidas na prestação

de serviços forem padronizadas, menor tende a ser a segunda lacuna.

Mesmo os serviços mais customizados podem sofrer algum grau de

padronização e, dessa maneira, evita-se a variabilidade dos serviços e

busca-se a qualidade dos mesmos .

•:. percepção de viabilidade: a percepção da administração de que as

expectativas do consumidor não são facilmente alcançadas e sofrem uma

variabilidade substancial também afetam o tamanho da segunda lacuna.

5.1.7.3 - Terceira Lacuna - Diferença entre as especificações de qualidade do

serviço e o serviço realmente entregue

A terceira lacuna está ligada ao grau em que os provedores do serviço

não apresentam uma performance no âmbito esperado pela administração.

COBRA (2000) aponta para as possíveis causas dessa lacuna:
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.:. erros nos serviços prestados pelos empregados da empresa;

.:. falhas tecnológicas;

.:. sistema de reconhecimento inadequado;

.:. padronização inadequada;

.:. disfunções de trabalho em equipe.

Segundo ZEITHAML, BERRYe PARASURAMAN (1988), o tamanho da

terceira lacuna varia de acordo com:

.:. trabalho em equipe: se os empregados entre si, bem como os empregados

e a administração trabalham juntos na obtenção dos mesmos objetivos, a

terceira lacuna tende a diminuir .

•:. adaptacão do empregado ao serviço: fumover alto e falta de treinamento são

alguns dos fatores que levam a uma baixa qualidade dos serviços, visto que

os empregados da empresa, que entram em contato direto com o cliente, são

geralmente os menos qualificados (como telefonistas, técnicos etc.).

•:. adaptacão da tecnologia ao servico: para uma prestação de serviços de

qualidade, as ferramentas e equipamentos utilizados pelos empregados

para a realização de seu trabalho deve ser adequada e confiável. Quanto

maior a adequação e confiabilidade dos equipamentos, menor tende a ser a

terceira lacuna .

•:. controle percebido: quanto mais os empregados envolvidos na prestação

de serviços se sentirem com o controle da situação que eles enfrentam em

seu trabalho, menor será seu nível de estresse. Baixos níveis de estresse

levam a uma melhor performance na prestação de serviços .

•:. sistemas de controle e supervisão: para obter qualidade dos serviços, não

deve ser mensurada apenas a performance quantitativa do empregado

como, por exemplo, quantos clientes foram atendidos por hora. Em vez

disso, deve ser observado como o empregado trabalha e se comporta, bem

como a satisfação do cliente após o atendimento.
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.:. Conflitos: quando as expectativas da administração em relação ao

empregado são incompatíveis ou muito exigentes, ele pode experimentar

uma situação de conflito ou a sensação de que não suporta as demandas

exigidas dele. A redução desses conflitos tende a reduzir a terceira lacuna .

•:. Ambigüidade: a ambigüidade pode ocorrer quando o empregado não tem

certeza do que a administração e a supervisão esperam dele, ou como

satisfazer essas expectativas. A ambigüidade pode ser reduzida

principalmente por meio de treinamento.

5.1.7.4 - Quarta Lacuna - Diferença entre o serviço realmente entregue e o que é

comunicado sobre o serviço para os consumidores

Essa lacuna surge quando a comunicação ou publicidade do serviço

não corresponde ao serviço oferecido. Como a propaganda ou outros tipos de

comunicação ajudam a formar a expectativa dos consumidores, discrepâncias

como promessas exageradas ou ausências de informações podem afetar a

percepção dos consumidores em relação aos serviços.

ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN (1988) apontam como fatores

que influem no tamanho da quarta lacuna:

.:. comunicacão horizontal: são as comunicações dentro e entre

departamentos de uma empresa, com o objetivo de coordenar pessoas e

departamentos no sentido de atingir as metas da organização. A

comunicação horizontal é necessária para que o cliente perceba a alta

qualidade dos serviços .

•:. propensão a prometer mais do gue se pode entregar: a competição

crescente no setor de serviços e outros fatores que pressionam as

empresas a buscar novos clientes podem fazer com que elas prometam

mais do que efetivamente estão preparadas para cumprir, aumentando a

quarta lacuna.
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5.1.7.5 - Quinta Lacuna - Diferença entre as expectativas e as percepções do

consumidor

Essa lacuna depende do tamanho e direção das quatro lacunas

anteriores, refletindo as diferenças entre as expectativas do cliente em relação ao

serviço adquirido e suas percepções do desempenho do produto. Ao serem

eliminadas as quatro lacunas anteriores, a quinta naturalmente desaparece. Veja a

representação na figura 5.
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Figura 5 - Modelo das Cinco Lacunas em Qualidade de Serviços
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Fonte: ZEITHAML, Valarie A ., BERRY, Leonard L. and PARASURAMAN, A . Communication and Control
Processes in the delivery of Service Quality. Joumal of Marketing, vol, 52, apri11988, p. 46.
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5.1.7.6 - Função da Qualidade Disponível

Segundo COBRA (2000), a Função da Qualidade Disponível (FQD), ou

Quality Function Deployment (QFD), é um excelente instrumento para a

minimização das lacunas anteriormente apresentadas. Os benefícios desse

programa são:

.:. centralização das atividades nas necessidades do cliente;

.:. possibilidade de que todos enfrentem os desafios e busquem juntos as

respostas;

.:. possibilidade de que as pessoas interajam e trabalhem em equipe;

.:. permissão para analisar os problemas a partir de diferentes pontos de vista.
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5.2 - Marketing de Relacionamento

5.2. 1 - Conceito

LEVITT (1995) foi provavelmente o primeiro autor a falar sobre

Marketing de Relacionamento. O autor acredita que

"... o futuro será de relacionamentos cada vez mais
intensificados, especialmente em marketing industrial, mas
também, e cada vez mais, de bens de consumo e compras
repetidas. Assim, a Procter & Gamble [ ..J constatou que a
instalação de uma linha telefônica grátis para consultas sobre
seus produtos e seus usos elevou a qualidade do cliente
para a marca". (LEVIIT, 1995, p.118)

O mesmo autor compara o relacionamento entre empresa e cliente com

um casamento. Segundo ele, a venda em si apenas confirma o namoro. O autor

alerta, entretanto, para os cuidados com a manutenção dos relacionamentos,

dizendo que "a tendência natural dos relacionamentos, seja em casamento, seja

em empresa, é a entropia - erosão ou deterioração da sensibilidade e da atenção"

(LEVITT, 1995, p. 121). É preciso tomar cuidado para não substituir interações

autênticas por formalidades burocráticas.

BERRY e PARASURAMAN (1995) propõem o seguinte conceito: o

Marketing de Relacionamento diz respeito à atração, desenvolvimento e retenção

dos relacionamentos com os clientes.

Existem outras denominações para o Marketing de Relacionamento,

conforme citado por Peppers e Rogers (2000), como Marketing 1to1, ou one-to-

one marketing, gerência de relações com clientes (CRM), gerência de

relacionamento corporativo (ERM), marketing em tempo real e gerência de

relacionamento contínuo. No entanto, a idéia central é desenvolver e gerenciar

relações individuais com clientes individuais.

S8



o CRM, sigla de Customer Relationship Management, que traduzido

significa gerência de relações com clientes, foi considerado por SRIVASTAVA et

aI. (1999) como um dos três processos de negócios que geram valor para o

cliente. Os outros dois seriam a gerência de desenvolvimento de produtos e a

gerência da cadeia de suprimentos. O CRM é responsável por todo processo de

identificação do consumidor, criação de conhecimento sobre o consumidor,

construção de relacionamento com ele e adequação da percepção do consumidor

sobre a empresa e seus produtos.

SRIVASTANA et ai. (1999) apontam os seguintes subprocessos da

atividade de CRM:

.:. identificação de novos consumidores potenciais;

.:. determinação das necessidades dos consumidores atuais e potenciais;

.:. aprendizagem sobre uso e aplicação do produto;

.:. desenvolvimento e execução de programas de propaganda;

.:. desenvolvimento e execução de programas de promoção;

.:. desenvolvimento e execução de programas de serviços;

.:. desenvolvimento e execução de programas de vendas;

.:. desenvolvimento e alavancagem de tecnologia de informação e sistemas

para o contato com o consumidor;

.:. realçar a confiança e fidelidade do consumidor.

Logo, utiliza-se a sigla CRM para descrever o processo de implantação

e administração do Marketing de Relacionamento, que por sua vez consiste em

uma idéia ou filosofia que a empresa adota no que tange o tratamento dado aos

seus clientes.

Segundo PEPPERS, ROGERS e DORF (1999), o Marketing de

Relacionamento defende a idéia de que a empresa deve desejar e estar
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preparada para mudar seu comportamento conforme as características individuais

de seus consumidores, com base no que o consumidor relatou para a empresa e

em tudo mais que essa pesquisou sobre ele. Por meio do conhecimento dos

dados individuais, a empresa pode passar a tratar diferenciadamente seus

consumidores, e estabelecer um relacionamento de aprendizagem com eles (PINE

11,PEPPERS e ROGERS, 1995).

A empresa pode quantificar o valor de cada consumidor, sendo essa

uma característica diferenciadora de seus clientes. O valor do consumidor é

calculado com base na quantidade do produto/serviço comprado (na empresa e/ou

na concorrência), a freqüência de compra e o número de anos que esse

consumidor ainda tem pela frente como potencial consumidor do produto/serviço

comercializado pela empresa (PEPPERS e ROGERS, 1996).

Para PEPPERS e ROGERS (1996),

"No futuro individualizado os negócios focalizarão menos os
lucros a curto prazo oriundos de volumes de transações
trimestrais ou anuais, e passarão a se concentrar mais no
tipo de lucro proveniente da retenção duradoura do cliente e
dos valores vitalícios". (PEPPERS e ROGERS, 1996, p. 3)

Os autores relacionam o conceito de participação no cliente (em vez de

no mercado) com o Marketing de Relacionamento. As empresas vislumbram a

possibilidade de vender mais produtos aos mesmos clientes fiéis, em vez de

vender o mesmo produto para uma gama maior de clientes, que não

necessariamente estarão interessados em repetir essa experiência de compra.

Isto é, a preocupação será vender a um único cliente o maior número de produtos

possível, de diferentes linhas, durante um longo período de tempo. GONÇALVES

e GONÇALVES FILHO (1995) dizem que o que está em jogo não é somente a

qualidade do produto, mas principalmente a qualidade do relacionamento.

Pode-se dizer que os conceitos de valor vitalício e de participação no

cliente (em vez de no mercado), juntamente com a formação de bancos de dados
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com informações individuais dos clientes, formam a base do Marketing de

Relacionamento.

RAPP e COLLlNS (1988) chamam a profundidade de penetração no

mercado de parcela de imagem. Ela é capaz de resistir à competição de preço e

conduzir a vendas repetidas. Por esse conceito e do uso da tecnologia é possível

estimular os consumidores a preferirem o produto ou serviço da empresa aos da

concorrência de três formas:

1. Estabelecer um programa de recompensas contínuo (como os das

companhias aéreas);

2. Dar tratamento preferencial aos melhores compradores;

3. Fornecer ofertas ou benefícios especialmente elaborados para segmentos

especiais.

PEPPERS e ROGERS (2000) lembram que só recentemente o

Marketing de Relacionamento tornou-se prático e acessível em grande escala,

devido a baixa dos custos dos recursos da informática. A tecnologia de bases de

dados permite que uma empresa acompanhe seus clientes de forma individual.

Assim, em vez de trabalhar com amostras do mercado de clientes potenciais para

determinar as necessidades do "cliente médio", a preocupação é com um cliente

de cada vez, utilizando três tipos de tecnologia: base de dados, interatividade e

personalização em massa.

A cada interação e nova personalização - a cada vez que a empresa e

o cliente investem em sua relação - a companhia é capaz de adequar seus

produtos e serviços um pouco melhor às necessidades daquele cliente. O nome

dado por PEPPERS e ROGERS (2000) a esse tipo relacionamento é "Relação de

Aprendizado" .
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Segundo McKENNA (1997), estão ganhando espaço as relações do

tipo ganha-ganha, em que as duas partes envolvidas na transação saem

ganhando e o relacionamento solidifica-se. Apesar de representar uma filosofia

empresarial ainda em desenvolvimento, principalmente no relacionamento entre

empresas e consumidores finais (no mercado business-to-business as atividades

de relacionamento já existem a certo tempo), existem perspectivas de grande

crescimento para a prática do Marketing de Relacionamento.

GONÇALVES et aI. (1997) afirmam que a proximidade com o cliente é o

lado interativo do processo de marketing, e diferenciam o marketing de

relacionamento do marketing transacional. Para eles,

"... o Marketing Transacional é aquele voltado para a venda
(transação) e o curto prazo. Desse modo, as organizações
podem centrar suas ações de marketing mais no
relacionamento (atendimento, interação e estabelecimento
de relações de longo prazo) ou mais na transação
(características do produto, preço, promoção de vendas)".
(GONÇAL VES et aI., 1997, p. 2)

Segundo PEPPERS e ROGERS (2000), enquanto a medida do sucesso

de programas de marketing tradicional é o aumento da participação do mercado

(market share), programas de marketing de relacionamento têm seu sucesso

medido em termos de participação no cliente (share of customer) medindo cliente

a cliente, um de cada vez.

GUMMESSON (1998) diz que, apesar do relacionamento entre uma

empresa e um consumidor ser comercial, ele requer uma visão de longo prazo,

respeito mútuo, estratégia ganha-ganha, conforme McKENNA (1997), e a adoção

do consumidor como um parceiro e co-produtor de valor, e não apenas um

receptor de produtos ou serviços. No Marketing de Relacionamento o consumidor

é reconhecido primeiro como um indivíduo, depois como membro de uma

comunidade ou de um grupo de afinidade, e só por último como membro anônimo

de um segmento.

62



Sobre a importância do relacionamento, GONÇALVES e GONÇALVES

FILHO (1995) dizem que "o relacionamento da empresa com seus clientes e o seu

posicionamento sob o ponto de vista desses clientes são elementos intangíveis de

marketing que podem influenciar mais os negócios que o preço ou o produto".

(GONÇALVES e GONÇALVES FILHO, 1995, p. 30)

Para PEPPERS e ROGERS (2000) o Marketing de Relacionamento

envolve o acompanhamento das transações e interações de clientes individuais ao

longo do tempo, em todas as linhas de produtos e serviços, o que exige grande

integração de dados e processos. Isso desafia a infra-estrutura existente nos

canais de distribuição tanto que a gerência de uma iniciativa de marketing de

relacionamento séria pode significar repensar a estrutura organizacional, os

sistemas de informação, os orçamentos e a forma de remunerar os vendedores.

Para RAPP e COLLlNS (1996) quer a empresa venda a consumidores

ou a outras empresas, um relacionamento permanente com clientes orientado por

um banco de dados pode maximizar as vendas e lucros globais em alguma das

sete importantes maneiras relacionadas a seguir:

1. Repetir Venda: rnaxírniza vendas repetidas.

2. Venda Adicional: maximiza a receita por venda e por cliente.

3. Manter Venda: maximiza fidelidade do consumidor.

4. Venda Cruzada: maximiza promoção cruzada.

5. Acrescentar Venda: maximiza ampliação de linha.

6. Nova Venda: maximiza sucesso de novo empreendimento.

7. Venda a Amigo: maximiza defesa e indicações.

Portanto, todos os autores citados acreditam no uso do Marketing de

Relacionamento como uma ferramenta de marketing que visa intensificar o

relacionamento com o cliente, buscando a fidelidade dele.
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5.2.2 - Níveis do Marketing de Relacionamento

BERRY e PARASURAMAN (1995) dizem que existe três níveis de

Marketing de Relacionamento que uma empresa pode praticar, dependendo do

tipo e do número de elos que ela utilize para promover a lealdade de seus clientes.

Nível 1: Geralmente chamado de marketing de freqüência ou de

retenção. São usados incentivos de preço para estimular os clientes a trazer mais

negócios para a empresa. Como o preço é o elemento mais facilmente imitado do

mix de marketing e, em si, não oferece uma vantagem competitiva sustentável, os

autores afirmam que os resultados a longo prazo do programa, em termos de

fidelização, tendem a ser decepcionantes. Exemplo: os programas de milhagem.

Nível 2: A empresa procura formar elos sociais acima dos elos

financeiros que possam existir. Enfatiza a prestação de serviço personalizado e a

transformação de consumidores em clientes.

"Os que fazem o marketing do nível 2 dão ênfase ao contato
com o cliente, ao conhecimento de suas necessidades e
seus desejos, à personalização dos relacionamentos com
base nessas informações e à contínua revenda dos
benefícios do relacionamento". (BERRY e PARASURAMAN,
1995, p. 164)

Nível 3: Os relacionamentos são consolidados com elos estruturais,

além dos sociais e financeiros. Os elos estruturais geralmente são serviços com

base na tecnologia, que nem sempre estão prontamente disponíveis por meio de

outras fontes. "Os elos estruturais somam uma dinâmica de não-preço para

aumentar qualquer ligação social existente diante da difícil competição do preço".

(BERRYe PARASURAMAN, 1995, p.166)
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Também RAPP e COLLlNS (1996) apresentam sua classificação,

apontando quatro caminhos mais freqüentemente seguidos para estabelecer

vínculo com o cliente em um relacionamento que vai além da simples venda de

um produto ou serviço. Essa classificação é baseada na utilização de um banco

de dados de clientes e na interação direta com eles.

1. Modelo de Recompensas: O método mais eficaz de todos para

manter os melhores clientes é um programa de continuidade que recompensa

comportamento desejado. O que o torna um instrumento de marketing

extraordinariamente poderoso hoje em dia é a possibilidade de acompanhar e

controlar o comportamento de um cliente identificado, cada vez que uma venda é

realizada, e utilizar a informação registrada no banco de dados para personalizar o

acompanhamento promocional. Os programas de recompensas variam

amplamente, desde os programas de passageiros freqüentes das companhias

aéreas estabelecidas há muito tempo, que cedem viagens gratuitamente, até o

sucesso de varejistas em conceder pontos conversíveis em dinheiro ou

recompensa em mercadorias, vinculados à freqüência de compra.

2. O modelo contratual: A característica isolada mais importante desse

modelo de relacionamento contínuo é que a totalidade ou parte do custo do

programa é inteiramente ou parcialmente coberta por uma assinatura realizada ou

uma matrícula paga. O cliente financia o programa.

3. O modelo de valor agregado: Os benefícios oferecidos por empresas

que adotam o modelo de valor agregado podem atuar isoladamente ou podem ser

combinados com os benefícios "consistentes" (descontos e concessão de

prêmios) do Modelo de Recompensas.

4. O modelo informacional: No modelo informacional, a empresa

fornece aos prospects ou clientes incluídos no banco de dados informações úteis,

periodicamente.
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5.2.3 - Tecnologia

o uso da tecnologia aplicada ao Marketing de Relacionamento gera

eficácia e facilidade, tanto para a empresa quanto para o consumidor. Ela

possibilita que as interações sejam construtivas, reduzindo o estresse por parte do

consumidor, uma vez que a empresa o reconhece, sabe quem ele é, e quais são

suas necessidades. A rapidez e agilidade no processamento das informações são

imprescindíveis para otimizar a reação da empresa à necessidade que está sendo

exposta pelo cliente.

Além disso, a tecnologia permite que a empresa armazene maiores

informações sobre um consumidor específico a cada contato desse, seja o contato

uma compra, uma reclamação ou uma simples sugestão. A integração das

diversas alternativas de comunicação disponíveis facilita o aumento de

infOrmações individualizadas, pois a interação poderá estar ocorrendo tanto por

telefone quanto por e-mail ou qualquer outra forma de comunicação.

GONÇALVES et aI. (1997) lembram que desde o início dos tempos

proprietários de estabelecimentos comerciais como armazéns, por exemplo,

praticavam, a seu modo, Marketing de Relacionamento com seus clientes. Os

comerciantes buscavam conhecer as necessidades e desejos de seus clientes e

faziam ofertas personalizadas. Atualmente, entretanto, é impossível conhecer

todos os clientes de uma grande organização sem o uso da tecnologia da

informação.

Segundo esses autores, "as tecnologias da informação aparecem como

capacitadoras de um marketing diferente, no qual novas maneiras de

comunicação com o cliente surgem". (GONÇALVES et aI., 1997, p.2)
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RAPP e COLLlNS (1988) afirmam que

"O marketing tomou-se um círculo completo: das vendas
pessoa-a-pessoa do padeiro, alfaiate e sapateiro de uma
cidadezinha, séculos atrás, ao abastecimento impessoal de
merchandising de marca pelo supermercado gigante e pela
loja de departamentos e, agora de volta mais uma vez, aos
cuidados e cultivos altamente personalizados do computador,
ainda que em uma escala ampla". (RAPP e COLLlNS, 1988,
p.261)

GONÇALVES e GONÇALVES FILHO (1995) acrescentam que "a

Tecnologia da Informação passa a ser vista como uma arma para obtenção de

clientes e negócios competitivos. Permite que o Marketing trate novamente

necessidades e desejos de forma personalizada". (GONÇALVES e GONÇALVES

FILHO, 1995, p. 22). Eles também fazem alusão ao passado, dizendo que a

utilização do computador como memória adicional viabiliza conhecer cada cliente

individualmente, "como no passado o médico local conhecia seus pacientes".

(GONÇALVES e GONÇALVES FILHO, 1995, p. 29)

Os mesmos autores dizem ainda que

li... milhares de organizações passaram a usar a tecnologia
da informação não somente para automatizar processos
repetitivos, reduzir despesas e agilizar tarefas, mas
principalmente para viabilizar e otimizar o relacionamento
com clientes e com o macroambiente, obtendo vantagem
competitiva em seus negócios". (GONÇAL VES e
GONÇALVES FILHO, 1995, p. 22)

O banco de dados é o que garante uma memória precisa das

necessidades individualmente diferenciadas dos clientes. Por isso, WILLIAMS

(1994) defende que os cuidados com a atualização dos dados são fundamentais e

garantem a utilidade da tecnologia.
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o aprendizado gerado a partir das várias interações com o consumidor

é o que garante a vantagem competitiva da empresa em relação aos seus

concorrentes. Mesmo que um concorrente ofereça o mesmo índice de

customização e interação, ele não poderá oferecer ao consumidor a mesma

conveniência sem antes passar por um processo de aprendizado que demanda

certo tempo (PEPPERS, ROGERS e DORF ,1999).

Outro fato importante é que a velocidade da tecnologia da informação

não faz apenas com que a informação seja imediatamente acessível a qualquer

momento, mas também torna as pessoas mais acessíveis à informação. Todos

estão na maioria do tempo conectados, levando os próprios telefones, bips,

pagers, permitindo que sejam facilmente encontrados.

No exemplo das companhias aéreas em estudo, a identificação dos

consumidores se dá na própria compra da passagem, visto que essa é nominal.

Os bancos de dados permitem que seja feito controle de freqüência de viagens, o

que facilita a categorização dos clientes. Essa categorização implica em

tratamentos diferenciados para os diferentes níveis de valor dos clientes. Os

programas de fidelização são a forma como essas empresas operacionalizam seu

relacionamento com os consumidores. Segundo o valor do cliente, determinado

pela sua freqüência de viagens, a empresa oferece diferentes níveis de serviço.

Os clientes de maior valor (aqueles que viajam mais) são agraciados com

tratamento diferenciado e premiados com trechos gratuitos.

5.2.4 - Implementação

A implementação é um momento bastante crítico no processo de

adoção de um programa de Marketing de Relacionamento. FOURNIER,

DOBSCHA e MICK (1998) apontam para o perigo de a empresa não entender

completamente o conceito e acabar usando-o apenas como uma desculpa para a
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utilização do Marketing Direto e do Telemarketing. A conscientização e a absorção

completa do conceito e de suas implicações deve gerar o envolvimento de todos

os empregados com a nova causa da empresa, o que é imprescindível para o

sucesso de um programa de Marketing de Relacionamento.

GUMMESSON (1998) aponta que dois aspectos devem ser levadas em

consideração quando se decide implementar uma teoria na vida real. Em primeiro

lugar, a experiência prática dos profissionais e, segundo, o fato de que cada caso

de implementação é uma combinação única de características gerais e

específicas.

PEPPERS, ROGERS e DORF (1999) apresentam quatro passos

indispensáveis para implementar um programa de Marketing de Relacionamento

na empresa: identificação dos consumidores, diferenciação entre eles, interação

com eles e customização do produto ou serviço de maneira a atender as

necessidades individuais de cada consumidor. Esses passos são de complexidade

crescente, mas também levam a um índice crescente de benefícios para a

empresa. A seguir, são detalhados cada um desses passos.

5.2.4.1 - Identificação:

É impossível estabelecer uma relação com alguém que não

conseguimos identificar. Assim, é absolutamente crítico conhecer os clientes

individualmente, com o maior número de detalhes possível e ser capaz de

reconhecê-los em todos os pontos de contato, todas as formas de mensagem, ao

longo de todas as linhas de produtos, em todos os locais e em todas as divisões.

Na fase de identificação dos consumidores, está implícita a idéia de

que a empresa deve estar apta a localizar e contatar diretamente pelo menos uma

porção razoável de seus consumidores mais valiosos. É importante que a

empresa conheça seus consumidores mais valiosos individualmente: não só seus
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nomes, endereços e números de telefone, mas também seus hábitos,

preferências, atitudes e outras características relevantes.

Uma empresa não deveria basear suas ações de Marketing somente

em dados ou informações disponíveis (secundários), por três motivos: geralmente

provêm de inferências estatísticas e não de conhecimentos individuais reais

(exemplo: renda média); parcialidade e viés dos dados, causados por fatores

como índice de recusa, influências externas, entre outros; o que as pessoas dizem

fazer e o que fazem nem sempre são fatos coincidentes (PEPPERS e ROGERS,

2000).

Para PEPPERS e ROGERS (2000) identificar o cliente significa

conhecer sua identidade, forma de contato preferida, todas as transações e

interações realizadas com a empresa. Todos esses dados devem estar

disponíveis em todos os pontos de contato com o cliente. O cliente tem que ser

identificado independentemente do canal escolhido para entrar em contato com a

empresa. É necessário incentivar o cliente a identificar-se. Isso é feito por meio de

"Programas de Fidelização", que na realidade deveriam se chamar "Programas de

Freqüência".

Segundo os autores, esses programas servem para, por meio de algum

tipo de atrativo, fazer com que o cliente se identifique cada vez que realiza uma

transação com a empresa, não servindo para fidelizar o cliente, mas apenas para

identificá-lo. A quase totalidade desses programas está baseada em algum tipo de

pontuação, que premia o cliente que compra com freqüência. Ressaltam a

importância de identificar os clientes, obtendo para cada um deles dados como:

história e transações, receita e lucratividade, reclamações, canal de comunicação

preferido, momento de vida, valor (real, potencial e estratégico), potencial de

crescimento e risco.
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5.2.4.2 - Diferenciação:

A diferenciação de consumidores implica em que eles são diferentes

em dois sentidos amplos: diferente valor para a empresa (alguns têm valor muito

alto, outros, nem tanto) e diferentes necessidades de produtos e serviços da

empresa. A diferenciação possibilita que a empresa foque seus esforços de

maneira a adquirir maior vantagem com os consumidores mais valiosos. É preciso

saber quais são os consumidores que jamais comprarão o produto da empresa, e

parar de investir recursos e esforços tentando, em vão, convencê-los (PINE li,

PEPPERS e ROGERS, 1995). Isso implica em estabelecer algum tipo de critério

de estratificação, modelo de lucratividade ou medida de valor dos clientes

(PEPPERS e ROGERS, 2000).

Segundo PEPPERS e ROGERS (2000), o objetivo da diferenCiação de

clientes é encontrar os clientes de maior valor (CMV) e os clientes de maior

potencial (CMP), considerando o valor vitalício, ou Lifefime Value (LTV) , que é o

valor que o cliente tem em toda a sua história transacional com a empresa, as

referências que ele fez e que se transformaram em vendas etc. Sempre pensando

em LTV, o valor do cliente pode ser medido em termos reais, ou seja, toda a

lucratividade do cliente ao longo de sua relação com a empresa e em termos

potenciais, ou seja, a lucratividade dos negócios futuros que o cliente pode realizar

com a empresa. O valor real dividido pelo valor potencial equivale a participação

do cliente.

Dois dos programas de fidelização estudados utilizam uma estratégia

de diferenciação de seus clientes: o Fidelidade, da TAM, e o Smiles, da Varig.

Nesses programas, os clientes são separados em três níveis, de acordo com sua

freqüência de viagem, e identificados por três diferentes cores de cartão. Assim,

essas empresas identificam e diferenciam seus diferentes níveis de clientes,

oferecendo maiores vantagens para aqueles que possuem um maior valor, e que

viajam com mais freqüência.
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Os autores enfatizam a implementação de iniciativas distintas para os

diferentes extratos de clientes. Para os CMVs, implementar programas de

retenção; os CMPs necessitam de tratamento distinto, sendo necessário estimular

esses clientes por meio de incentivos, como concessão prematura de privilégios.

Em relação aos BIs (be/ow zeros), os que dão prejuízo, deve ser cobrado o valor

real dos serviços prestados e também suprimir seus nomes das listas de mala

direta e outras iniciativas de contatos, sem, entretanto, eliminar seus nomes da

base de dados da empresa. Esses têm seu valor real e estratégico abaixo do

custo de atendimento, ou seja, não há expectativa de lucratividade.

5.2.4.3 - Interação:

A eficiência de custos e a eficácia na interação com os consumidores

são muito importantes para o sucesso de um programa de Marketing de

Relacionamento. A eficiência de custos pode ser obtida por meio das interações

pelos canais mais automatizados e menos custosos para a empresa. A eficácia,

por sua vez, depende de que cada interação com o consumidor aconteça no

contexto das interações anteriores, gerando informações relevantes sobre as

necessidades e valores do consumidor.

É necessário melhorar a eficiência e eficácia das interações com os

clientes, ou seja, não somente buscar a forma mais barata e automatizada de

interação, mas também a mais útil em termos de produção de informação que

possa ajudar a fortalecer as relações com os clientes. Além disso, toda interação

com o cliente deve estabelecer-se dentro do contexto de todas as outras

interações com aquele cliente.

PEPPERS e ROGERS (2000) enfatizam que, uma vez descobertos os

clientes de maior valor (CMV) e clientes de maior potencial (CMP), deve ter-se em

72



relação a eles o objetivo final de desenvolver uma relação de aprendizado, em que

cada vez mais personalizamos serviços e produtos para que eles vejam

conveniência em continuar com a empresa. Quando a interação é iniciada pela

empresa, ela deve obedecer a duas regras básicas: utilizar o canal de

comunicação preferido do cliente e ter a permissão do cliente para utilizar esse

canal, com as mensagens tendo algo de valor para o cliente.

PEPPERS e ROGERS (2000) finalizam sua argumentação com

sugestões importantes para a interação:

.:. Ter objetivos claros;

.:. Não pedir as informações que a empresa já tem;

.:. Usar a forma de contato preferida do cliente;

.:. Ser sensível ao tempo do cliente;

.:. Assegurar-se que o cliente identifique valor no diálogo;

.:. Incentivar o diálogo através de números 0800, páginas na Web, caixas de

sugestão etc;

.:. Proteger a privacidade do cliente.

Verificou-se que nos três programas de fidelização estudados são

oferecidos canais de interação com o cliente, como um número 0800 e página na

Web. Os clientes que participam dos programas podem ser facilmente

identificados por meio do número de seu cartão.

5.2.4.4 - Customização:

Customizar (personalizar) alguns aspectos do comportamento da

empresa melhora o atendimento aos clientes. Para incentivar os clientes a manter

uma relação de aprendizado, a empresa precisa adaptar-se às necessidades

individuais expressas pelo cliente. Isso pode significar a personalização em massa

de um produto ou a personalização das opções oferecidas ao redor do produto. O
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que o Marketing de Relacionamento significa é simplesmente tratar clientes

diferentes de modo diferente, de forma que isso seja significativo para os clientes

de maneira individual.

Segundo PEPPERS e ROGERS (2000), esse tipo de personalização

torna-se viável apenas por meio de uma metodologia de "personalização em

massa" - o que permite criar uma variedade de produtos altamente específicos a

partir de componentes distintos ou módulos. Por exemplo: 12 módulos "A", quando

combinados com 25 módulos "B", 16 "G" e 13 "D", são suficientes para gerar mais

de 60.000 produtos possíveis.

Para os mesmos autores, a partir do conhecimento das necessidades

dos clientes, a empresa deve personalizar os serviços e produtos para fazer com

que a experiência de fazer negócios com a empresa seja única. Quanto mais

personalizarmos, mais valor entregamos ao cliente, que vê conveniência em

repetir a compra na empresa. Para tanto, é necessário flexibilidade da empresa e

treinamento adequado das pessoas que têm contato com o cliente.

LEVITI (1995) usa o termo miopia para caracterizar a falta de

flexibilidade ou inventividade de uma empresa. Segundo ele, as empresas

precisam esquecer o produto ou serviço em si e passar a pensar nas

necessidades do consumidor, buscando atendê-Ias da melhor forma possível. Não

reconhecer isso tende a levar uma empresa ao fracasso quando adota o

Marketing de Relacionamento, pois a capacidade de atendimento de

necessidades específicas de consumidores exige uma visão ampliada do negócio

da empresa, bem como flexibilidade.

Portanto, a customização deve se dar não simplesmente no sentido de

adaptar as características do produto, mas principalmente de atender às

necessidades individuais dos consumidores de diferentes maneiras.
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A sobrevivência das empresas depende de sua capacidade de

adaptação (WOOD, 1995). A filosofia do Marketing de Relacionamento pressupõe

que a empresa como um todo seja uma organização flexível, voltada para atender

às necessidades de cada consumidor de maneira individualizada e específica.

Essa flexibilidade deve se refletir nos mais diversos aspectos da empresa, como a

tomada de decisões, as operações em geral, os processos produtivos, a logística

e a distribuição. A flexibilidade torna-se imprescindível uma vez assumido que as

necessidades do consumidor estão em processo contínuo de mudança.

5.2.5 - Comunicação

Segundo PEPPERS e ROGERS (1996), a mídia individualizada difere

da mídia de massa de três formas:

1. permite enviar uma mensagem única, separada, a cada indivíduo

específico;

2. é bilateral, e não unilateral. Isso permite que a direção das mensagens não

seja só da empresa para o cliente, mas sim em ambas as direções;

3. é econômica, pois atinge apenas o foco.

As mídias consideradas mais individualizadas por RAPP e COLLlNS

(1988) são a internet, telemarketing, correspondência segmentada e

personalizada, TV a cabo, revistas especializadas e regionalizadas.

Para RAPP e COLLlNS (1996) o banco de dados de consumidores é o

mercado exclusivo de hoje em dia, em que a empresa pode realizar vendas

adicionais, fazer promoções cruzadas, explorar novos canais de distribuição,

testar novos produtos, iniciar novos empreendimentos e - o mais importante -

desenvolver um relacionamento personalizado constante com os melhores

clientes, a fim de solidificar sua fidelidade.
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5.2.6 - Reclamações e Sugestões

A filosofia do Marketing de Relacionamento defende o incentivo das

reclamações e as encara como uma oportunidade para a solução de problemas ou

para a melhoria de um aspecto qualquer: características do produto, distribuição,

comunicação etc. Mais além, as reclamações se transformam em um instrumento

de cooperação em que tanto a empresa quanto o cliente colaboram em prol de um

objetivo comum (RAPP e COLLlNS, 1988).

LEVITT (1995) afirma que a ausência de queixas por parte dos clientes

é sinal de um relacionamento ruim ou em declínio, afinal, "pessoa alguma jamais

está assim tão satisfeita, especialmente durante longo período de tempo".

(LEVITT, 1995, p. 121)

ABREU (1996) traz a tona a negligência com a qual os serviços pós-

venda são tratados pelas empresas. Segundo a autora, as empresas sempre se

preocuparam com os serviços que antecedem a venda de um produto ou serviço,

ou com a venda propriamente dita, deixando os serviços de pós-venda - em que

está incluído o tratamento das reclamações - de lado.

A mesma autora afirma que os serviços pós-venda visam, entre outros

aspectos, fidelizar clientes por meio das seguintes atividades de marketing:

.:. identificação da base de clientes;

.:. pesquisa para conhecimento de suas necessidades e expectativas;

.:. mensuração repetida da extensão da satisfação dos clientes pelos

serviços ou produtos atuais;

.:. fornecimento de canais de comunicação amplos;

.:. demonstração ativa de sentimentos de reconhecimento a eles.
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Há programas formais de pós-venda que objetivam realçar as relações

com os clientes e podem ter caráter passivo ou ativo (ABREU, 1996). Nos

programas de caráter ativo, a empresa se antecipa ao cliente, buscando conhecer

seu índice de satisfação com o produto ou serviço adquirido. Nos de caráter

passivo, entretanto, a empresa aguarda o contato do cliente, correndo o risco de

cometer mais erros ou de gerar a insatisfação do cliente.

ALBRECHT (1992) aponta alguns erros geralmente cometidos por

empresas no atendimento às reclamações e sugestões. São eles:

.:. apatia: pouco caso ou falta de interesse por parte do empregado que

recebe a reclamação;

.:. dispensa: desprezo em relação ao problema ou necessidade

apresentada pelo cliente, dispensando o cliente;

.:. frieza: hostilidade e impaciência com o cliente que apresenta a

reclamação;

.:. condescendência: tratar o cliente com atitude paternalista;

.:. automatismo: atendimento informatizado e empregado "mecanizado";

.:. livro de regras: as normas da organização são seguidas a risca, e o

empregado não possui flexibilidade ou autonomia para resolver o

problema do cliente.

5.2.6 - Envolvimento dos empregados

Para uma estratégia de serviços ser bem-sucedida, ela precisa estar
inserida na cultura da organização. Por isso, o treinamento contínuo doi

empregados é importante: ele proporciona a cultura e as habilidades necessárias

para que todos os esforços da organização estejam focalizados nos clientes. O

treinamento deve ocorrer em todos os níveis e para todas as funções da empresa

(ABREU, 1996).
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Por essa razão há a necessidade de treinamento constante dos

empregados da empresa, para que eles se tornem mais sensíveis aos diversos

momentos de interação com os clientes. Sobre isso, LEVITT (1985) afirma que

"nada deteriora tão facilmente quanto as práticas e rotinas comportamentais que

são e precisam ser institucionalizadas" (LEVITT, 1995, p. 125).

GUMMESSON (1998) afirma que a função de marketing é ampla e

atinge todas as pessoas da organização. Os profissionais que trabalham nas

áreas de marketing e vendas são "fuI/-time merketers", ou seja, profissionais de

marketing em tempo integral. Os demais profissionais trabalhando na empresa

são "part-time marketers", ou seja, profissionais de marketing em tempo parcial.

Fazem parte desse grupo o presidente da empresa, projetistas, programadores,

pessoal de finanças e recursos humanos, telefonistas e recepcionistas, entre

outros. Muitas vezes, especialmente quando se trata de serviços, os "part-time

marketers" são os que estão mais próximos dos clientes, e acabam influenciando

os relacionamentos com os consumidores em parte de seu tempo.

As atividades de treinamento e envolvimento dos empregados, também

chamadas de marketing interno, apresentam sete pontos essenciais, conforme

apresentado na figura abaixo.
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Figura 6 - Sete pontos essenciais na prática do marketing interno

Fonte: ABREU, Cláudia B. Serviço pós-venda: a dimensão esquecida do Marketing. Revista de Administração
de Empresas, São Paulo, v. 36, no. 3, pp. 24-31.p. 30.

Os sete pontos essenciais na prática do marketing interno, conforme

BERRYe PARASURAMAN (1992), são:

.:. Concorrer pelo talento - contratação do melhor quadro de empregados

possível;

.:. Oferecer uma idéia - filosofia ou cultura fornecida pela empresa, pela qual

os empregados sintam que vale a pena lutar;

.:. Preparar as pessoas - oferecer treinamento adequado, no momento certo;

.:. Estimular o fator liberdade - evitar políticas e manuais de instruções muito

densos, que limitam a autonomia e a criatividade dos empregados;

.:. Avaliação e recompensa - a recompensa pelo trabalho de qualidade

consiste em incentivo e motivação para os empregados;
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·:. Conheça seu cliente - pesquisar as necessidades e desejos dos clientes

internos, buscando satisfazê-los;

.:. Resumo e lista de verificação de atividades - o desempenho do serviço se

confunde com o desempenho do pessoal, especialmente no caso dos

serviços. Esse fator exige investimento constante na qualidade do pessoal.

•
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5.3 - Fidelidade

5.3. 1 - Conceito

Muitos autores, entre eles GONÇALVES et ai. (1997), BERRY e

PARASURAMAN (1995) e ALBRECHT (1992), acreditam que a criação de um

relacionamento duradouro com o cliente pode levar à fidelidade do consumidor.

GONÇALVES et ai. (1997) afirmam que, com o relacionamento,

"pode-se posicionar mais adequadamente a empresa, seu
pessoal e seus produtos na mente do cliente, gerando um
diálogo de mão dupla, que, se bem administrado, migrará
para a fidelidade e, se possível, uma 'amizade', em que
ambos confiam e acreditam uns nos outros". (GONÇAL VES
et ai., (1997, p. 2)

A fidelidade pode ser definida, segundo OLlVER (1999), como um

profundo e consistente comprometimento em termos de recompra futura de um

produto ou serviço preferido, gerando, portanto, compras repetidas de uma

mesma marca, apesar das influências situacionais e dos esforços de marketing

para provocar um comportamento de mudança ou busca de outra marca. Cabe

lembrar que existem situações em que o consumidor não tem a oportunidade ou

necessidade de recomprar, mas, ainda assim, se mantém fiel ao produto ou

empresa.

O mesmo autor coloca que a fidelidade total resultaria em um

comportamento de compra da marca preferida independente dos custos, e não

aceitando nenhuma outra marca em lugar da preferida. Porém, não são todas as

empresas que podem atingir esse estágio avançado de fidelidade. Isso requer no

mínimo superioridade do produto ou serviço, além de consumidores que podem se

tornar defensores determinados da marca e um ambiente social favorável. Se
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esses requisitos não forem atingidos ou forem inatingíveis, a fidelidade torna-se

mais precária.

A satisfação é comumente associada a fidelidade. OLlVER (1999)

define satisfação como uma sensação prazerosa de preenchimento das

necessidades, desejos e objetivos. Essa sensação é avaliada perante um padrão

estabelecido de prazer versus desprazer. Para que a satisfação afete a lealdade, é

necessária satisfação freqüente ou acumulativa, de forma que episódios isolados

se somem. Entretanto, assim como a satisfação é fundamental para a construcão

da fidelidade, especialmente no estágio de fidelidade afetiva descrito a seguir, a

insatisfação é o tendão-de-aquiles da fidelidade.

Existem casos em que a satisfação aparece sem a lealdade, como uma

refeição satisfatória que nunca mais é experimentada; ou a lealdade existe sem a

satisfação, como o amor incondicional ao país de origem. Mas a satisfação é

como se fosse uma semente de lealdade, que precisa de cuidados especiais para

crescer e frutificar. Esses cuidados seriam uma analogia para a propensão à
fidelidade, suporte social e esforços mercadológicos da empresa. Sem esses

fatores, a satisfação existe, mas não se transforma em lealdade, como uma

semente que não germinou.

CUNNINGHAM (1967) aponta o risco percebido como uma das razões

da fidelidade de consumidores: as pessoas com alta percepção de risco são

também as que apresentam maior fidelidade, pois essa é uma das maneiras de

reduzir, controlar ou evitar o risco percebido. O tipo de risco percebido também faz

diferença: quanto mais sério o risco, maior a fidelidade. Exemplo: fidelidade a

remédios é maior do que a comida.

Segundo PEPPERS e ROGERS (2000), necessitamos desenvolver

uma relação personalizada com os clientes de maior valor e maior potencial para a

empresa, de forma que seja cada vez mais conveniente que o cliente siga fazendo
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negócio conosco e que seja cada vez mais inconveniente mudar para um

concorrente. Em outras palavras, que a fidelidade traga conveniência para ele, o

cliente. Os autores acreditam que satisfação não traz fidelidade, necessariamente.

Clientes satisfeitos mudam desde que não haja custo nessa mudança. Acreditam

também que a garantia de fidelidade é a inconveniência de mudar. Por isso,

clientes insatisfeitos não necessariamente mudam de fornecedor, pois pensam no

custo da mudança e na inconveniência que isso traz.

OLlVER (1999) defende que a lealdade só pode ser considerada

verdadeira se aparecer nas três fases do processo de decisão. Ou seja, (1) os

atributos da marca devem ser preferidos aos oferecidos pela concorrência, (2) as

informações devem coincidir com uma preferência afetiva (atitude) em relação à

marca e (3) o consumidor deve ter uma forte intenção de comprar a marca,

comparada com as outras alternativas.

5.3.2 - Fases da Fidelização

Existem quatro fases de fidelidade do consumidor, segundo OLlVER

(1999). Primeiro, os consumidores se tornam fiéis de uma forma cognitiva, depois

afetiva, depois em termos de intenção de compra (conotativa) e, finalmente,

tornam-se fiéis em termos comporta mentais, o que pode ser descrito como "ação

inercial".

Fidelidade Cognitiva: É a primeira fase da fidelidade, e está baseada

apenas nas crenças em relação a marca. As informações sobre os atributos da

marca disponíveis ao consumidor indicam se a marca é a preferida, comparada

com as outras alternativas. O que é levado em conta são os índices de

performance da marca, os custos e benefícios, e não a marca em si. Esse é o tipo

mais fraco de fidelidade e, portanto, mais fácil de ser quebrado.
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Fidelidade Afetiva: Na segunda fase do desenvolvimento da fidelidade,

uma atitude favorável em relação à marca é desenvolvida, com base no acúmulo

de ocasiões satisfatórias de uso. Essa fase reflete a dimensão de prazer presente

na definição de satisfação (sensação prazerosa de preenchimento, como descrito

anteriormente). A fidelidade está diretamente associada ao grau de afeto (gostar)

para com a marca.

Fidelidade Conotativa: Esse é o estágio de intenção de comportamento,

influenciado por repetidos episódios de afeto em relação à marca. Conotação

implica em um compromisso de recompra, direcionado a uma marca específica. A

fidelidade conotativa, portanto, é o estágio da fidelidade em que aparece o

profundo e consistente comprometimento de comprar, presente na definição de

fidelidade. Entretanto, o consumidor tem a intenção de recompra, mas esse desejo

pode se tornar uma ação não- realizada.

Fidelidade Comportamenta/: Nesse estágio, a intenção do estágio

anterior transforma-se em prontidão a agir, muitas vezes unida ao desejo de

superar obstáculos que poderiam impedir a ação. Esse estágio é também

chamado de inercial por estar relacionado ao hábito. É o tipo mais sólido de

fidelidade e, portanto, o mais difícil de ser quebrado.

OLlVER (1999) faz alusão à irracionalidade da fidelidade. O aumento

da competição global e regional, competição de preço e fragmentação de mercado

seriam razões racionais para o consumidor prestigiar o produto ou serviço com o

preço preferido (menor) e características melhores ou mais customizadas. A

ausência dessas razões racionais na escolha denota que o consumidor preferiu

ser fiel.

Um obstáculo que pode surgir à lealdade são as idiossincrasias do

consumidor como, por exemplo, o comportamento de busca pela variedade. Esse

tipo de comportamento não permite que a fidelidade se desenvolva até que não
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haja mais variedade para experimentar, principalmente nos estágios cognitivo e

conotativo. Até que o consumidor atinja o estágio inercial, o desejo por novas

experiências será muito forte para ser ignorado.

Outros obstáculos à fidelização são a fidelidade a mais de uma marca,

desistência do consumo do produto (exemplo: parar de fumar) e mudanças de

necessidade. Essas mudanças podem ocorrer de duas formas. Na primeira, o

consumidor amadurece, e novas necessidades suplementam as antigas, como a

criança que se transforma em adolescente. A segunda forma de mudança de

necessidade é a racionalidade, ou quando uma inovação competitiva preenche

mais eficientemente as necessidades do consumidor.

5.3.3 - Benefícios para a Empresa

ALBRECHT (1992) acredita que, à medida que a satisfação e a

lealdade do cliente estão crescendo, faz sentido pensar nele como um ativo da

empresa. Um ativo cujo valor aumenta com o passar do tempo.

Segundo BERRY e PARASURAMAN (1995), "se os clientes têm

necessidade constante ou periódica de um serviço e podem obtê-lo de mais de

uma fonte, nenhum conceito de marketing será mais importante na empresa do

que o marketing de relacionamento". (BERRY e PARASURAMAN, 1995, p. 158).

Esses autores defendem a criação de clientes verdadeiros, fidelizados, que

dificilmente delxarâo a empresa pela concorrência.

Segundo OLlVER (1999), empresas que possuem clientes fidelizados

não precisam gastar grandes somas em sua retenção, pois eles são motivados

por recompra inercial. A não ser por deterioração da performance (o que é um

potencial indutor do comportamento de mudança em qualquer um dos estágios de

fidelização), só a não-disponibilidade poderia levar o consumidor a experimentar

outra marca.
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Além disso, as empresas que possuem grande número de clientes

verdadeiros tendem a ter custos mais baixos do que as que possuem uma maior

rotatividade de clientes. A rotatividade resulta em custos por

.:. persuadir os clientes potenciais que não conhecem bem o serviço de uma

empresa e seus benefícios a tornarem-se clientes;

.:. providenciar serviços iniciais a novos clientes.

5.3.4 - Programas de Fidelização

PEPPERS e ROGERS (1996) chamam os planos de fidelidade de

"programas de marketing de freqüência" e, inclusive, citam as companhias aéreas

como exemplo de empresas bem-sucedidas na adoção desse modelo. Segundo

os autores, a finalidade desses programas é se concentrar nos clientes individuais,

fazer com que eles se identifiquem e recompensá-los pela sua fidelidade e

freqüência de uso do serviço.

OLlVER (1999) afirma que o objetivo dos programas de fidelização é

criar um senso de participação no consumidor e recompensá-lo com produtos ou

serviços extras (exemplo: vôos) ou bens e serviços suplementares. Esses

programas são comuns atualmente e oferecidos por companhias de cartão de

crédito, varejistas e até fabricantes de automóveis (exemplo: General Motors).

É necessário fazer uma diferenciação entre programas de fidelização e

promoções. Apesar de os programas de fidelização utilizarem ferramentas

promocionais, ROCHA (1998) apresenta as seguintes diferenças entre as duas

ferramentas:
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Tabela 3 - Diferenças entre programas de fidelização e promoções

Objetivam criar um relacionamento

permanente entre cliente e empresa

Objetivam apenas compras e recompras,

em oportunidades momentâneas

onte: Thelma de como no
Setor Serviços. São Paulo: FGV - EAESP, 1998. (Dissertação de mestrado apresentada ao curso de pós-
graduação da FGV - EAESP, área de concentração: Mercadologia), p. 43.

Recompensam os consumidores mais Recompensam os que participam da

freqüentes, de maior gasto, mais fiéis promoção, mesmo que seja a primeira

compra

Ação contínua Ação com prazo determinado

A mesma autora também divide os diversos pré-requisitos necessários

para a criação de um programa de fidelização em pré-requisitos estratégicos,

táticos e operacionais. A saber:

.:. Pré-requisitos estratégicos: importância e forma como o programa

de fidelização se insere no planejamento estratégico da empresa;

.:. Pré-requisitos táticos: concentram as questões e decisões táticas

que envolvem o programa de fidelização;

.:. Pré-requisitos operacionais: cuidados relativos à administração

diária do programa.
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Tabela 4 - Resumo dos pré-requisitos para programas de fidelização

Os programas de fidelização devem

ter apoio da cúpula;

Estratégia de Marketing voltada ao

consumidor;

O programa deve ser percebido como

vantagem competitiva;

Integrar as diversas ações de

Marketing;

A responsabilidade pelo programa

deve ser centralizada

Envolver os empregados na ação

Criar uma cultura de database

Buscar conhecer o cliente melhor do

que qualquer outra empresa

Buscar inovações constantes na

maneira de fazer negócios

- As ferramentas de contato com o

consumidor devem prestar serviços

Manter interação com o cliente por

meio de diálogo permanente

Coerência entre o que se diz e o que
se faz, cumprindo o que promete

Fonte: A Utilização dos Programas de Fidelização como no
Setor Serviços. São Paulo: FGV - EAESP, 1998. (Dissertação de mestrado apresentada ao curso de pós-
graduação da FGV - EAESP, área de concentração: Mercadologia), p. 50.
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6.1- TAM1

6. 1.1 - Histórico da Empresa

A TAM (Táxi Aéreo Marília) começou a operar nos anos 60, por meio da

união de alguns pilotos independentes, cada qual com seu avião monomotor

Cessna. Eram transportados passageiros e cargas, unindo a região norte do

Paraná e a região sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Nessa época, aos 21 anos, o Comandante Rolim Adolfo Amaro

ingressou na TAM como piloto comercial. Comprou seu primeiro avião, um Cessna

170 com capacidade para três passageiros e, posteriormente, montou uma frota

com 10 aeronaves, empregava 10 pilotos e um mecânico, fundando em 1971 a

ATA - Araguaia Transportes Aéreos.

Nesse meio tempo, a TAM foi vendida para o Grupo Ometto e mudou-

se para São Paulo. Orlando Ometto, principal acionista da TAM, convida o

Comandante Rolim para ser seu sócio na empresa. Em seguida, o Comandante

assume a direção da TAM, modernizando a frota e priorizando o atendimento aos

clientes e a expansão da companhia.

O Grupo TAM atua no transporte aéreo regular, com venda de

passagens aéreas, fretamento de aeronaves, representação de empresas, venda

de componentes e na prestação de serviços de manutenção e hangaragem de

aeronaves.

1 informações obtidas por meio de pesquisa no site www.tam.com.br em 09/02/2001, consulta a material
promocional sobre o Programa Fidelidade concedido pela empresa e entrevista com o sr. Ulrich
Mielenhausen,diretor de Marketingde Relacionamentoe Intemetda TAM, realizada em 12/03/2001.
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Sob o controle da holding TAM Companhia de Investimento em

Transportes (TAM ClT), desde dezembro de 2000, a TAM Linhas Aéreas S/A

dividia-se em duas empresas distintas: a TAM Transportes Aéreos Regionais S.A

e TAM Transportes Aéreos Meridionais S/A Com o crescimento das empresas se

fez necessária a unificação da razão social de forma que representasse a atuação

em linhas regionais, nacionais e internacionais. Em dezembro de 2000, aTAM

Transportes Aéreos Regionais S/A foi incorporada pela TAM Transportes Aéreos

Meridionais S/A, que teve sua razão social alterada para TAM Linhas Aéreas S/A.

Existe ainda a TAM Mercosul. Sua operação iniciou-se em setembro de

1996, quando foram adquiridas 80% das ações da LAPSA (Linhas Aéreas

Paraguaias) do governo paraguaio. A TAM Mercosul obteve também concessões

para atuar em rotas internacionais na América do Sul e Europa a partir de

Assunção, no Paraguai.

6.1.2 - A filosofia da TAM

Segundo a TAM, cada passageiro é especial. O tapete vermelho,

estendido a cada vôo, faz parte dessa filosofia da empresa: atenção, respeito e
dedicação total aos clientes. A própria empresa afirma que

"Na TAM, as decisões são descentralizadas no serviço e
centralizadas na estratégia: servir ao cliente. Embora
ampliando seu campo de atuação e investindo em
tecnologia, a TAM não perde de vista seu principal
diferencial, o tratamento dispensado aos seus passageiros ...
Na TAM, todos os empregados, da telefonista ao presidente,
são orientados a resolver todo e qualquer problema que o
cliente possa ter. Dentro ou fora do avião. É isso que faz a
TAM diferente". (Disponível em www.tam.com.br. Acesso em:
09/0212001).
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6. 1.4 - Programa Fidelidade TAM

o programa Fidelidade TAM foi implantado em 1993, e possui em 2001

mais de 1 milhão de inscritos. Esse programa foi criado com o objetivo de fidelizar

a clientela, garantindo um faturamento constante para a empresa, além da

formação de um banco de dados com nomes que pudessem ser utilizados para

futuras promoções.

Em novembro de 2000, foi entregue o milionésimo trecho-convite. O

número de inscritos tem aumentado continuamente, sendo que são feitas de

23.000 a 30.000 novas inscrições por mês (segundo informações concedidas pelo

sr. Ulrich Mielenhausen, diretor de Marketing de Relacionamento e Internet da

TAM).

6.1.5 - Posição do Programa Fidelidade no organograma da TAM

A TAM possui duas diretorias de Marketing: uma de Marketing

Institucional, e outra de Marketing de Relacionamento e Internet. A gerência do

programa Fidelidade fica sob a responsabilidade da Diretoria de Marketing de

Relacionamento e Internet, bem como a gerência de parcerias e a de Internet.

Veja na figura 7 esquema representando a posição do programa Fidelidade no

organograma da TAM.
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Figura 7 - Posição do Programa Fidelidade no Organograma da TAM

Marketing

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações coletadas na entrevista com o sr. Ulrich Mielenhausen,
diretor de Marketing de Relacionamento e Intemet da TAM, realizada em 12/03/2001.

6.1.6 - Nfveis de Elite

A TAM diferencia os participantes do programa Fidelidade pelo número

de pontos acumulados no período de um ano. Existem três categorias de Cartão

Fidelidade: o passageiro vai mudando de categoria nos cartões de acordo com a

pontuação acumulada em viagens aéreas, com pontuação maior nas viagens

internacionais.

o cartão mais simples é o branco. Para obtê-lo não é necessário

acumular nenhum ponto. São necessários 12 pontos acumulados para obtenção

do Cartão Fidelidade Azul, e 48 pontos acumulados para obtenção do Cartão

Fidelidade Vermelho, em um período de 12 meses anteriores a data de avaliação.

6.1.6.1 - Benefícios do Cartão Fidelidade Azul

Voando na classe Econômica, o passageiro ganha pontos equivalentes aos da

classe Executiva, o que significa uma pontuação 25% maior. Viajando 8 trechos

domésticos em um prazo máximo de dois anos é possível obter um trecho-convite.

/
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Oferece ainda maior franquia de bagagem - liberação de mais 10 kg de bagagem

para vôos domésticos e para o Mercosul, e de mais um volume extra para Estados

Unidos ou Europa.

6.1.6.2 - Benefícios do Cartão Fidelidade Vermelho

Voando na classe Econômica, o passageiro ganha pontos equivalentes aos da

Primeira Classe, o que significa uma pontuação 50% maior. Viajando sete trechos

domésticos em um prazo máximo de dois anos é possível obter um trecho-convite.

Oferece, ainda, prioridade em lista de espera na reserva do vôo, prioridade em

upgrade e maior franquia de bagagem em vôos TAM - liberação de mais 20 kg

para vôos domésticos e para o Mercosul, ou dois volumes extras para Estados

Unidos e Europa.

6. 1.7 - Acumulação de Pontos

Os participantes do programa Fidelidade podem acumular pontos das

seguintes maneiras:

1) Voando pela TAM ou pelas companhias aéreas parceiras do programa o

passageiro acumula pontos apresentando seu Cartão Fidelidade a cada check-in;

2) Utilizando os parceiros fidelidade TAM;

3) Enviando encomendas pela TAM Express;

4) Efetuando compras com os cartões de crédito Fidelidade TAM.
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Veja a seguir tabela de aquisição de pontos em viagens com a TAM e

companhias aéreas parceiras.

Tabela 5 - Aquisição de Pontos em Viagens de Ida e Volta* - TAM

América do Sul/Brasil 2 2,5 3
América do Sul América do Norte 10 12,5 15
América do Sul América Central 6 7,5 9

América do Sul Europa 12 15 18
América do Sul 24 30 36
América do Sul Oriente Médio 18 22,5 27
América do Sul Oceania 28 35 42
* Exemplos de pontuação no cartão branco, sem cons para os cartões

vennelho e azul. Fonte: Material promocional sobre o Programa Fidelidade, concedido pela TAM.

6.1.8- Parceiros do Programa Fidelidade

Os parceiros são empresas nas quais, ao adquirir produtos ou serviços,

os participantes do programa Fidelidade podem apresentar seu cartão de

participação e, assim, acumular mais pontos. As seguintes empresas são

parceiras do programa Fidelidade da TAM:

.:. Hotéis: Caesar Park Hotéis, Hotéis Eldorado, Hotéis Hilton, Hotéis

InterContinental, Hotéis Sol Meliá, Summit Hotels & Resorts Ouro Minas

Palace Hotel (Belo Horizonte), Campobelo Plaza Hotel (São Paulo), Crowne

Plaza (São Paulo), Delphin Hotel Guarujá, EZ Hotéis, Falls Galli Hotel (Foz

do Iguaçu), Hotel Lancaster (Curitiba), Le Méridien Copacabana (Rio de

Janeiro), Naoum Plaza Hotel (Brasília), Ocean Plaza Hotel (Natal), Paulista
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Wall Street (São Paulo), Royal Center Hotel (Belo Horizonte), Fortune

House .

•:. Restaurantes: Xapuri (Belo Horizonte), La Via Vecchia (Brasília), Dinho's

Place (São Paulo), Le Lieu (São Paulo), Varanda Grill (São Paulo),

Restaurantes Hotel Gran Meliá (São Paulo) .

•:. Locadoras de Automóveis: Mega Rent a Car, Unidas Rent a Car, Valivel.

.:. Telefonia: Global Telecom, CTBC Celular, Telemig Celular, Telefônica,

Cellular Airpoint.

.:. Diversos: Americanas.com, Bom Preço, CISI Seguros, Fórmula - Veículos

Blindados, Gazeta Mercantil, O Boticário, Office Max, Revista Consumidor

Moderno, Spectaculum, TAM Viagens, Vargas Serviços Automotivos.

6. 1.8 - Prêmios

O programa Fidelidade oferece um trecho-convite a cada 10 pontos

acumulados em um prazo máximo de dois anos. Os trechos-convite podem ser

trocados por viagens grátis ou upgrades.

O Upgrade ocorre quando a passagem comprada para viajar em uma

classe é promovida à classe imediatamente superior. Na compra de passagens

TAM na tarifa cheia e utilizando seus trechos-convite, o passageiro embarca em

classe de serviço imediatamente superior, desde que haja disponibilidade de

assentos.

Veja a seguir as tabelas de trechos-convite necessários para viagens

de ida e volta grátis, ou para upgrades.
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Tabela 6 - Trechos-convite Necessários para Viagens de Ida e Volta Grátis* - TAM

América do Sul América do Sul Ambas 2 3 4
América do Sul América Central Baixa 3 4 5

América do Sul América Central Alta 4 5 6
América do Sul América do Baixa 4 8 10

Norte

América do Sul América do Alta 6 10 12
Norte

América do Sul Europa Baixa 6 10 12
América do Sul Europa Alta 8 12 16
América do Sul Baixa 10 12 14
América do Sul Alta 12 14 16
América do Sul Oriente Médio Baixa 8 10 12
América do Sul Oriente Médio Alta 10 12 14
América do Sul Oceania Baixa 14 18 20
América do Sul Oceania Alta 16 20 24

*Todos os trechos ser one-way (só ida ou só volta). A emissão de uma passagem
internacional somente de ida apenas com trechos-convite é permitida desde que, simultaneamente, a volta
seja comprada na TAM. Fonte: Material promocional sobre o Programa Fidelidade, concedido pela TAM.
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Tabela 7 - Trechos-convite necessários para Upgrade - TAM

América do América do Qualquer Econômica Executiva 1

Sul Sul

América do América do Qualquer Executiva Primeira 1

Sul Sul classe

América do América do Baixa Econômica Executiva 3

Sul Norte / Europa

América do América do Baixa Executiva Primeira 3

Sul Norte I Europa classe

América do América do Alta Econômica Executiva 4

Sul Norte I Europa

América do América do Alta Executiva Primeira 4

Sul Norte I Europa classe
Fonte: Material promocional concedido pela TAM.

A viagem com trechos-convite tem que ser feita na mesma estação e na

mesma classe, na ida e na volta. O mesmo é válido para upgrade. Para a emissão

de uma passagem todos os trechos-convite têm que estar dentro do prazo de

validade e têm que estar emitidos em nome de um único titular, o qual continuará

podendo emitir em nome de quem ele quiser. O mesmo é válido no caso de

upgrade e também para os trechos da TAM Mercosul em que são exigidos mais

de um trecho-convite para a realização de um trecho.

6. 1.9 - Comunicação com os participantes do programa Fidelidade

A TAM envia, em média, quatro comunicações anuais, via correios, aos

integrantes do programa Fidelidade. Essas comunicações são padronizadas.
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Atualmente, a empresa está começando a desenvolver um programa de

relacionamento via internet, através do envio de e-mails, os quais têm caráter

personalizado.

6. 1. 10 - Canais de Reclamações e Sugestões

Existem basicamente dois canais para recebimento de reclamações e

sugestões dos participantes do programa Fidelidade. São eles:

.:. Central de atendimento 0800, que atende diariamente, 24 horas por dia;

.:. Fale com o Presidente: recebe reclamações e sugestões por meio de

telefone, cartas e e-mail.

Na central de atendimento as reclamações geralmente possuem caráter

mais operacional, e são solucionadas pelo próprio atendente no momento do

contato. O Fale com o Presidente já possui um papel mais assemelhado a de um

ombudsman, e recebe reclamações mais sérias. Nesse caso, é buscado o setor

responsável, apuradas as causas e os responsáveis pela falha.

6.1.11- Envolvimento dos Empregados com o Programa

o envolvimento dos empregados da TAM com o programa Fidelidade é

basicamente emocional, assim como o seu envolvimento com a própria TAM, por

ser uma empresa jovem, que está crescendo muito. Afora o fator emocional, a

única relação do empregado com o programa é a de informar o cliente.
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6.1.12 - Vantagens e desvantagens do Programa

Uma das principais vantagens do programa Fidelidade é que não existe

nenhuma restrição de embarque para o passageiro que possua um trecho-convite,

nem em relação a época do ano nem em relação a ocupação da aeronave. Outra

vantagem é a facilidade de controle pelo participante do programa, proporcionada

pelo sistema de pontos, que difere dos outros programas de fidelização estudados

neste trabalho, em que são contabilizadas as milhas voadas.

Mas o sistema de pontos pode ser também uma desvantagem, pois

passageiros que voam um trecho maior dentro do país receberão a mesma

pontuação de passageiros que voam um trecho pequeno, sem benefício para

clientes que voam um maior número de milhas. Portanto, em alguns casos, o

sistema de pontos pode ser tornar injusto.
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6.2- Varig1

6.2.1 - Histórico da Empresa

Fundada em 1927, a Varig (Viação Aérea Riograndense) é a maior

empresa de transporte aéreo da América Latina. Com média diária de 406

decolagens, que transportam cerca de 11,1 milhões de passageiros por ano, a

companhia atende a 18 países de quatro continentes e 34 cidades dentro do

Brasil. Para os países da América do Sul, a Varig oferece vôos diários para

Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Peru, tendo freqüências menores

para Colômbia e Venezuela.

A malha aérea da companhia aumentou a partir de 1997, com o

ingresso da empresa na Star Alliance - aliança de cooperação estratégica que

reúne, além da Varig, outras 14 companhias do mundo (Lauda Air, Tyrolean

Ai rways, Air Canada, Air New Zealand, Ansett Australia, Lufthansa, Scandinavian

Airlines System, Thai Airways, United Airlines, Ali Nippon Airways (ANA),

Compania Mexicana de Aviación, Singapore Airlines, Austrian Airlines e British

Midland Airways).

6.2.2 - Programa de Fidelização Smiles

o programa Smiles foi implantado em 1986 sendo, portanto, o

programa mais antigo e consolidado no mercado dentre os programas

pesquisados neste trabalho. Os principais objetivos do programa quando foi criado

eram atender às expectativas do mercado e reagir à concorrência internacional,

1 informações obtidas por meio de pesquisa no site www.smiles.com.br em 10/02/2001, consulta a material
promocional sobre o Programa Smiles concedido pela empresa e entrevista com a sra. Isabela N. Nobre
Machado, gerente de Marketing do Smiles, realizada em 30/04/2001.
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que já possuía programas de fidelização bastante elaborados, evitando, assim, a

perda de competitividade.

Atualmente, os objetivos que o Smiles procura alcançar estão voltados

para a diferenciação de seu programa em relação aos outros programas similares

existentes, agregando valor a ele.

o Smiles possui atualmente 3.300.000 participantes. Há cinco anos, em

1996, eram 476.836 inscritos e, em 1998, eram 1.771.395. Ou seja, o número de

inscritos tem crescido substancialmente, e praticamente dobrou de 1998 para

2001.

6.2.3 - Posição do Programa Smiles no organograma da Varig

Na Varig, a administração do programa Smiles ocorre separadamente

ao departamento de Marketing da empresa. O departamento Smiles e o

departamento de Marketing colaboram entre si e são parceiros em algumas ações,

porém, atuam como áreas separadas dentro da empresa. Veja a seguir um

esquema representando a posição do programa Smiles no organograma da Varig.

Figura 8 - Posição do Programa Smiles no organograma da Varig

Marketing

Fonte: Elaborado pela autora a partir das informações coletadas na entrevista com a sra. Isabela N. Nobre
Machado, gerente de Marketing do Smiles, realizada em 30/04/2001.
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6.2.4 - Níveis de Elite

A Varig diferencia os participantes do programa Smiles pelo número de

milhas acumuladas ou trechos voados no período de um ano. Existem quatro

categorias de Cartão Smiles: o passageiro vai mudando de categoria nos cartões

de acordo com a pontuação acumulada em viagens aéreas, com pontuação maior

nas viagens internacionais.

Existem quatro categorias diferentes de cartões Smiles: azul, prata, ouro e

diamante. Abaixo, estão descritos os benefícios de cada uma das categorias.

6.2.4.1 - Benefícios do cartão Smiles azul

Ao inscrever-se no Programa Smiles, o passageiro recebe automatica-

mente o cartão Smiles Azul, que lhe dá direito aos seguintes benefícios: obtenção

de milhas acumuladas sempre que voar Varig, Rio Sul, Nordeste, Pluna e

companhias da Star Alliance; obtenção de milhas acumuladas com a aquisição de

produtos e serviços dos parceiros Smiles; trechos e milhas voadas são

considerados para upgrade de cartão Smiles; utilização dos prêmios do programa:

Bilhete Smiles, Bilhetes Smiles Any Day, Upgrades Smiles One Way; prioridade na

reserva de bilhetes com tarifas publicadas - exclusivamente nos vôos Varig, Rio

Sul, Nordeste e Pluna.

6.2.4.2 - Benefícios do cartão Smiles Prata

Obtido com 20.000 milhas efetivamente voadas ou 25 trechos em um

período de 12 meses consecutivos (o que ocorrer primeiro). Benefícios obtidos:

dois Upgrades Smiles One Way para a Classe Executiva Doméstica da Varig na

condição de stand-by no aeroporto, válidos por 6 meses a contar da data de

emissão; bônus de 5.000 milhas na conquista do cartão Prata; bônus de 25%

sobre as milhas voadas na Varig, Rio Sul, Nordeste e Pluna; bônus de 3.000

milhas em cada renovação do cartão Prata; excedente de bagagem - até 10 quilos

- exclusivamente em vôos Varig, Rio Sul, Nordeste e Pluna.
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6.2.4.3 - Benefícios do cartão Smiles Ouro

Obtido com 50.000 milhas efetivamente voadas ou 60 trechos em um

período de 12 meses consecutivos (o que ocorrer primeiro). Benefícios obtidos:

quatro Upgrades Smiles One Way para a Classe Executiva Doméstica da Varig,

na condição de stand-by no aeroporto, válidos por 6 meses a contar da data de

emissão; bônus de 7.500 milhas na conquista do cartão Ouro; bônus de 50%

sobre as milhas voadas na Varig, Rio Sul, Nordeste e Pluna; bônus de 5.000

milhas em cada renovação do cartão Ouro; excedente de bagagem - até 20

quilos, ou uma peça (nos países onde esse conceito se aplica); check-in em

balcão de Classe Executiva e acesso à sala VIP de Classe Executiva

independente da classe do bilhete pago; Central Especial de Atendimento ao

Cliente Smiles Ouro e Diamante (nos aeroportos que dispõem dessas facilidades).

6.2.4.4 - Benefícios do cartão Smiles Diamante

Obtido com 100.000 milhas efetivamente voadas ou 100 trechos em um

período de 12 meses consecutivos (o que ocorrer primeiro). Benefícios obtidos:

seis Upgrades Smiles One Way para a Classe Executiva Doméstica da Varig, na

condição de stand-by no aeroporto, válidos por 6 meses a contar da data de

emissão; bônus de 10.000 milhas na conquista do cartão Diamante; bônus de

100% sobre as milhas voadas na Varig, Rio Sul, Nordeste e Pluna. Bônus de

7.000 milhas em cada renovação do cartão Diamante; excedente de bagagem -

até 20 quilos, ou uma peça (nos países onde esse conceito se aplica); check-in

em balcão de Primeira Classe; sala Vip para Classe Executiva com acesso a de

Primeira Classe; reserva confirmada, desde que seja feita com até 24 horas de

antecedência, para bilhetes pagos, no vôo solicitado, sem garantia de classe ou

escolha de assento; pessoal de assistência ao passageiro na chegada aos

principais aeroportos internacionais; Central Especial de Atendimento ao Cliente

Smiles Ouro e Diamante.
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6.2.4 - Acumulação de Milhas

No Smiles, o passageiro acumula milhas em vôos regionais, nacionais e

internacionais da Varig, Rio Sul, Nordeste, Pluna e companhias da Star Alliance.

Também ganha utilizando os produtos e serviços das empresas que são parceiras

do Smiles.

6.2.5 - Parceiros do Programa Smiles

As milhas para o programa Smiles podem ser acumuladas por meio da

utilização dos serviços de alguma das seguintes empresas parceiras:

.:. Companhias Aéreas: Companhias Star Alliance (Air Canada, Ali Nippon

Airways, Ansett Australia, Air New Zealand, Austrian Airlines, Lauda Air,

Lufthansa, Mexicana Airlines, SAS, THAI, Tyrolean Airways, United Airlines,

Singapore Airlines, British Midland) .

•:. Locadoras de Veículos: Avis Rent a Car, Hertz, Sixt.

•:. Cartões de Crédito: Brasil: Cartão Varig Unibanco Visa/MasterCard Gold,

Cartão Varig Unibanco VisalMasterCard International, Cartões Santander

Varig Smiles, Cartão Safra Visa Gold/Classic, Cartões Banco do Brasil

Ourocard, Caixa Cartões MasterCard Gold e Visa Gold, Caixa Cartões

MasterCard International e Visa International, Cartões Itaucard Mastercard

International/Gold, Cartão Bradesco Gold, Cartão Personnalité Itaú Gold,

American Express Cards, Cartão HSBC MasterCardNisa/American

Express, Cartão Diners Club, Cartões Boavista, Cartão Real VisaJ

MasterCard, Cartão Banerj MasterCard International ou Gold, Cartão

BankBoston MasterCardNisa/American Express. Argentina: Banco Rio

Varig Mastercard, Banco Rio Varig Visa. Paraguai: ABN Amro Bank

Paraguai, Cartão Interventajas Interbanco Visa. Uruguai: Cartão Varig
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Pluna MasterCard Uruguay, Cartão Banco Comercial Visa ou MasterCard.

Bolívia: Cartão Santa Cruz Varig Visa Gold e International .

•:. Hotéis: Tropical Hotels Brasil, BHB - Best Hotels of Brazil, Hilton, SRS

World Hotels, Summit Hotels & Resorts, Tulip Inns, Golden Tulip Hotels,

Caesar Park, Hotels & Resorts, Hotéis Eldorado, Hotéis Deville, Sofitel,

Maksoud Plaza, Mar Hotel Recife, Atlante Plaza, Meliá São Paulo Hotel,

Spa Ligia Azevedo, Shangri-Iá, Golden Beach, Rede Protel, Hotel Vitória

Plaza Radisson Montevidéu .

•:. Petrobras: A cada R$ 3, gastos em combustível, e a cada real gasto em

lubrificantes ou produtos da loja BR Mania, acúmulo de uma milha Smiles.

O limite máximo para crédito é de 500 milhas Smiles por mês .

•:. Restaurantes: Crédito de milhas, de acordo com a tabela de consumo:

Restaurantes Rubaiyat e Cabaria Las Lilas, Restaurantes Maksoud, em

São Paulo, Restaurantes Hotel Meliá São Paulo, Restaurantes Quattrino .

•:. Publicacões e Cursos: Berlitz (Brasil) Centro de Idiomas, Júlio Louzada

Publicações, Revista Amanhã.

.:. Turismo e Lazer: Anaconda Operadora de Turismo, CRTUR.

6.2.6 - Prêmios

O programa Smiles oferece como prêmios passagens aéreas, de ida e

volta, para todas as localidades servidas pela Varig, Rio Sul, Nordeste, Pluna,

South African Airways e companhias da Star Alliance, upgrades e diárias de hotel.

As milhas acumuladas no programa Smiles podem ser trocadas por viagens para

mais de 815 destinos em 130 países. Seguem maiores informações sobre os

prêmios oferecidos pelo Programa Smiles.
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.:. Bilhetes Smiles: Os bilhetes podem ser utilizados em qualquer época do

ano, sem restrições de data e serão sempre emitidos com data marcada de

ida e volta, com validade de um ano a partir da emissão, estando sujeitos a

disponibilidade de assento.

Tabela 8 - Bilhetes Smiles em vôos Varig, Rio Sul, Nordeste ou Pluna

(em milhas acumuladas)

Qualquer distância dentro da América do Sul 20.000 30.000 40.000

Entre a América do Sul e a América do Norte 50.000 75.000 100.000

Entre a América do Sul e a Europa 70.000 100.000 130.000

Entre a América do Sul e a 90.000 120.000 150.000

Dentro da Europa 25.000 30.000 35.000

Entre Tóquio e Los Angeles 60.000 80.000 110.000

Fonte: Disponível em www.smiles.com.br. Acesso em: 10/02/2001 .

•:. Bilhetes Smiles Any Day: Funcionam como um bilhete de tarifa publicada.

Isto é, quando não houver mais assentos disponíveis para Bilhetes Smiles

(que funcionam com espaços controlados), pode ser usado o Any Day.

Esse prêmio requer maior valor em milhas e está disponível em vôos Varig,

Rio Sul, Nordeste e Pluna .

•:. Upgrade Smiles Oneway: Permite ao participante voar em uma classe de

serviço imediatamente superior a do bilhete pago. Por exemplo: é

comprado um bilhete em Classe Econômica e voado em Classe Executiva.

O Upgrade Smiles One Way somente pode ser utilizado em conjunto com

bilhete pago e está disponível para viagens de ida ou volta em vôos Varig e

Pluna .

•:. Hotéis: Os participantes têm direito a comprar pacotes na rede Tropical

Hotéis e pagar com milhas acumuladas.

106

http://www.smiles.com.br.


6.2.7 - Comunicação com os participantes

o programa Smiles comunica-se com os seus participantes por meio de

mala direta. Eventualmente é utilizada mídia de massa para comunicar alguma

promoção. A cada três meses é enviado um jornal (newsletter) a todos os

participantes, com exceção daqueles que estão inativos (não realizaram vôos nos

últimos 12 meses). A versão on-line dessa newsletter também já existe e é

chamada E-mail News, sendo enviada a 400.000 participantes, ou seja, àqueles

que possuem e-mails cadastrados.

Tanto a newsletter enviada por mala direta quanto o E-mail News são

comunicações padronizadas. Existem comunicações personalizadas, utilizadas

especialmente na comunicação de promoções específicas pois, nesses casos, são

selecionados somente os participantes que teriam interesse ou estariam aptos a

participar da promoção. As comunicações personalizadas propiciam um bom

resultado, tanto par~ a Varig quanto para os parceiros do programa Smiles.

6. 2. 8 - Canais de Reclamações e Sugestões

As reclamações e sugestões são feitas através da própria central de

atendimento do Smiles, da seção "fale conosco" no site do Smiles e da central de

correspondências. A central de atendimento é o principal canal de relação com o

cliente, portanto, o mais importante.

6.2.9 - Envolvimento dos Empregados com o Programa Smi/es

Os empregados da Varig estão comprometidos com o programa,

especialmente o pessoal de linha de frente formado pelos atendentes da central

de atendimento Smiles, bem como o pessoal que trabalha nas lojas da Varig e
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aeroportos. Todas as novidades do programa são comunicadas a esses

empregados, tanto as novas parcerias quanto as promoções realizadas.

Quando o Programa Smiles foi implantado, ocorreu uma série de

palestras internas sobre a promoção, com o objetivo de explicar seu

funcionamento e filosofia. Atualmente, são realizadas palestras esporádicas para

manter o envolvimento dos empregados com o programa.

6.2. 10 - Vantagens e Desvantagens do Programa Smiles

Por ser o programa de fidelização mais antigo dentre os estudados

nesta dissertação, o Smiles apresenta-se melhor estruturado do que os demais.

Além disso, é o programa que possui o maior número de parceiros, tanto aéreos

quanto não-aéreos, facilitando a acumulação de milhas e tornando mais rápida a

obtenção de um prêmio. O sistema de acúmulo de milhas é mais justo do que o

sistema de acumulação de pontos utilizado pela TAM, pois o participante acumula

exatamente o mesmo número de milhas que foram voadas (com exceção de

promoções).

Uma desvantagem do programa é que, para passageiros que voam

trechos mais curtos, torna-se difícil a acumulação de milhas suficientes para a

obtenção de um prêmio. Outra desvantagem é a limitação de assentos nos vôos

para passageiros com bilhetes Smiles. Principalmente na alta temporada, torna-se

difícil para um passageiro que adquiriu um bilhete como prêmio voar para o

destino de sua preferência.
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6.3 - Transbrasi/1

6.3. 1 - Histórico da Empresa

A Transbrasil foi fundada em 1955. Atualmente, voa para três

continentes. Todos os dias as 21 aeronaves da companhia voam uma média de

118.000 km. São 150 decolagens e pousos diários, transportando uma média de

7.900 passageiros. A seguir, é apresentado o histórico detalhado da empresa:

1955 - Em 5 de janeiro, o comandante Omar Fontana funda a Sadia S/A

Transportes Aéreos. Inicialmente, operando um único DC-3, para o transporte de

carga para o grupo Sadia, um conglomerado agroalimentício de propriedade da

família Fontana.

1956 - Inicia os serviços desde o estado de Santa Catarina e Paraná para São

Paulo.

1957 - Omar Fontana inicia uma associação com a Real/Aerovias Brasil, na época

a maior empresa aérea da América Latina (118 aviões). Como vice-presidente de

Operações, inaugura serviços regulares do Brasil para Los Angeles e Tóquio, em

1959/60.

1961 - A Sadia desfaz a associação com a Real/Aerovias Brasil.

1962 - A Sadia adquire a Transportes Aéreos Salvador Ltda., expandindo os

serviços para a região nordeste do Brasil. Passa a servir 53 cidades, operando

uma frota de 15 Douglas DC-3 e 5 Curtiss C-46.

1972 - A Sadia muda sua razão social para TransBrasil S/A Linhas Aéreas.

I informações obtidas por meio de pesquisa no site www.transbrasil.com.br em 12/02/2001, consulta a
material promocional sobre o Programa Transpass concedido pela empresa e entrevista com o sr. Marcelo
Bento Ribeiro, Chefe de Divisão de Reservas, realizada em 11/05/2001.
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1988 - Agosto: em reunião de assembléia geral, decide-se entrar com ação

indenizatória contra o governo federal, por quebra do equilíbrio econômico-

financeiro da concessão pública de transportes aéreos. Setembro: o governo

brasileiro, em retaliação, decreta intervenção federal na empresa, afastando seus

diretores.

1989 - Em outubro, serviços regulares para Orlando (EUA) são autorizados, pondo

fim a 15 anos de monopólio nas rotas internacionais. Em dezembro, finda a

intervenção: o controle da empresa é devolvido aos seus acionistas.

1994 - É criada a InterBrasil Star, empresa regional do grupo, operando na região

Sul/Sudeste do país. Após um difícil primeiro semestre, o plano econômico

governamental conhecido como "Plano Real", cria condições para a estabilização

da economia, com um efetivo controle inflacionário. Cresce, a partir de então, a

demanda interna, reprimida nos últimos anos. O mercado de aviação, a despeito

dos maus resultados do primeiro semestre, fecha o ano com um crescimento

médio de 5,4%.

6.3.2 - Programa de Fidelização Transpass

O Transpass é o programa de fidelização da Transbrasil e de sua

parceira em vôos domésticos, a InterBrasil Star. Ele foi criado em 1999 e

atualmente possui um número aproximado de 400.000 inscritos. Em 2000, eram

aproximadamente 250.000, mas foram realizadas algumas ações promocionais

que propiciaram um crescimento significativo da base de clientes.

O objetivo da Transbrasil ao criar o Transpass estava ligado a um novo

posicionamento da empresa, que desejava ingressar mais fortemente no mercado

de turismo de negócios. Partindo do pressuposto de que oferecer um programa de
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fidelização seria fundamental para atrair o público executivo, foi criado o

Transpass como forma de agregar valor ao produto da Transbrasil. Como um

desdobramento desse objetivo principal, havia também a meta de premiar os

clientes da Transbrasil que já eram fiéis.

Atualmente, o objetivo do programa é conhecer melhor os seus

inscritos, saber quem são essas pessoas, quais seus hábitos de viagem e suas

preferências.

6.3.3 - Posição do Programa Transpass no organograma da Transbrasil

o Transpass está associado ao Departamento de Reservas e

Transpass, chefiado pelo sr. Marcelo Bento Ribeiro. Assim como o Departamento

de Marketing da Transbrasil, o Departamento de Reservas e Transpass reporta-se

à vice-presidência Comercial. Veja a seguir um esquema representando a posição

do programa Transpass no organograma da Transbrasil.

Figura 9 - Posição do Programa Transpass no organograma da Transbrasil

Vice-Presi dêncla
Comercial

Fonte: Elaborado pela autora, a partir das informações coletadas na entrevista com o sr. Marcelo Bento

Ribeiro, Chefe de Divisão de Reservas, realizada em 11/05/2001.
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6.3.4 - Níveis de Elite

o Transpass não possui níveis de elite, ou seja, diferentes categorias

de participação, de acordo com as milhas ou trechos voados em determinado

período.

6.3.5 - Acumulação de Milhas

Cada vez que um passageiro voa com um bilhete válido, são

acumuladas milhas na conta Transpass, que poderão ser trocadas por bilhetes ou

upgrades de classe de serviço. A milhagem a ser creditada na conta é de, no

mínimo, 500 milhas e, para trechos superiores a esse valor, serão computadas as

milhas reais do trecho. Veja no quadro abaixo a quantidade de milhas

acumuladas, em relação às milhas voadas.

Tabela 9 - Acumulação de milhas - Transbrasil

500 milhas ou mais A mesma quantidade de milhas voadas

Até 500 milhas 500 milhas

Classe Executiva 25% de bônus em milhas

Classe Executiva Premium 50% de bônus em milhas

Até 500 milhas 500 milhas

500 milhas ou mais A mesma quantidade de milhas voadas
em www.transbrasil.com.br. Acesso em: 12/02/2001.

6.3.6 - Parceiros do Programa Transpass

Atualmente, o único parceiro do Transpass é o cartão de crédito

American Express Corporate. São creditadas milhas em dobro para os parceiros

que utilizam o cartão de crédito para comprar suas passagens.
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6.3.7 - Prêmios

A partir da acumulação de 18.000 milhas é possível adquirir um bilhete

gratuito, dentro da América do Sul, ou trocar as milhas por upgrade na classe de

vôo. Com 10.000 milhas é possível obter upgrade em viagens de ida ou de volta,

dentro da América do Sul, na compra do bilhete na tarifa integral.

Durante a alta temporada existe um período de embargo para viagens

com bilhete-prêmio. Com a premiação AnyDay, o associado TransPass pode

viajar, mesmo durante esse período, necessitando o dobro de milhas para a

emissão do bilhete-prêmio .

•:. Bilhetes-prêmio são emitidos para viagens de ida e volta .

•:. Bilhetes-prêmio e bilhetes-prêmio AnyDay não podem ser combinados .

•:. Bilhetes-prêmio não podem ser solicitados no dia da viagem .

•:. Bilhetes-prêmio têm validade de um ano.

Veja a seguir os quadros com o número de milhas necessárias para

emissão de bilhetes-prêmio e para upgrades.

Tabela 10 - Prêmios em milhagens· Transbrasil
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Tabela 11 - Upgrades - prêmio de bilhetes com tarifa integral - Transbrasil

15.000

15.000

Tabela 12 - Upgrades-prêmio de bilhetes com tarifa promocional- Transbrasil

Da América do Sul para a América do Norte

Da América do Sul para a Europa
Fonte: Disponível em www.transbrasil.com.br. Acesso em:

6.3.8 - Comunicação com os Participantes do Programa Transpass

A comunicação com os participantes do Transpass é feita através de

mala-direta e e-mails. Os e-mails são enviados para os participantes que inscrevêram

um endereço de e-mail quando se associaram ao programa. É solicitado que o asso-

ciado informe a empresa caso não deseja mais receber e-mails sobre o Transpass.

São enviados extratos da conta Transpass aos participantes do

programa trimestralmente. Para os participantes que tiveram algum movimento de

vôo e, portanto, alguma alteração em seu extrato, é enviado um comprovante

mensalmente. Como os extratos possuem informações individuais a respeito das

milhas acumuladas na conta Transpass de cada participante, são considerados

comunicações personalizadas. Com o extrato pode ser enviado algum encarte

promocional, caracterizando, assim, uma comunicação padronizada.
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Eventualmente, quando são realizadas promoções específicas, podem

ser enviadas comunicações personalizadas, por meio da seleção dos participantes

aos quais a promoção é dirigida.

6.3.9 - Canais de Reclamacões e Sugestões

Existem três canais de reclamações e sugestões: a central de

atendimento do Transpass (por um número toll free), o site da Transbrasil na

Internet (onde há a opção "Fale Conosco"), e cartas enviadas ao Transpass.

A maioria das reclamações (cerca de 90%) é operacional, envolvendo

solicitação de créditos de milhas que não foram creditadas, ou reenvio de cartão

ou extrato que não chegou ao destino. As reclamações são geralmente feitas por

telefone, e são resolvidas pela própria Central de Atendimento, a partir da

checagem das informações. Reclamações mais sérias, que não estão na esfera

operacional, são tratadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, que

posteriormente elabora uma estatística de reclamações.

As sugestões, por sua vez, não são tão freqüentes como as reclama-

ções e, normalmente, chegam ao Transpass através do site.

6.3.10 - Envolvimento dos Empregados com o Programa

Os empregados que trabalham diretamente com o Transpass são,

evidentemente, os mais envolvidos com o programa. Existem monitores de

treinamento que visitam regularmente as bases da Transbrasil para supervisionar

o atendimento, solucionar dúvidas sobre o programa e oferecer treinamento.
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Para o pessoal de vôo (comissários e pilotos) é enviado material escrito

sobre o programa. Para o pessoal que trabalha nos pontos de emissão de

bilhetes, no check-in de aeroportos, lojas da Transbrasil de uma maneira geral e

reservas, é realizado treinamento formal e visitas periódicas dos monitores de

treinamento.

6.3.11 - Vantagens e Desvantagens do Programa Transpass

Uma das vantagens do Transpass é que, assim como o Smiles, ele

possui um sistema de acumulação de milhas mais justo para os passageiros que

voam trechos mais longos. Só que, diferente do Smiles, o Transpass credita no

mínimo 500 milhas por vôo, mesmo que o trecho tenha sido menor. Portanto, os

passageiros que voam trechos menores não ficam prejudicados e podem

acumular milhas mais rapidamente. A obtenção de um bilhete-prêmio também é

mais fácil, pois o número de milhas necessárias para a emissão de um bilhete-

prêmio é menor no Transpass que no Smiles.

Outra vantagem é que o número de assentos por vôo destinados aos

passageiros com bilhetes-prêmio é maior que na Varig. Além disso, há

flexibilidade na emissão de um bilhete-prêmio, uma vez que o mesmo pode ser

emitido até mesmo três horas antes do vôo.

Uma desvantagem é que os passageiros mais freqüentes e fiéis não

são devidamente recompensados, pois não há níveis de elite e a acumulação de

milhas e os benefícios são os mesmos para todos os inscritos. Outra desvantagem

é o número limitado de parceiros (no momento existe apenas um parceiro), pois,

assim, os inscritos levam mais tempo para acumular milhas suficientes para a

obtenção de um prêmio.

116



A seguir, encontram-se a tabulação e análise estatística das

observações coletadas por meio do instrumento de coleta de dados (questionário).

Foram utilizadas as seguintes análises estatísticas:

.:. Média aritmética: nas questões em que foram utilizadas escalas

intervalares foi possível adotar esse tipo de análise. Nessas questões, cada

opção de resposta representa um ponto, caracterizado por uma diferença

constante entre eles. Ou seja, os intervalos são iguais ao longo da escala .

•:. Desvio-padrão: utiliza-se essa análise em conjunto com a média aritmética.

O desvio-padrão é a medida de dispersão dos dados em relação a média

da amostra .

•:. Tabulacão cruzada: descreve duas ou mais variáveis simultaneamente,

desde que essas variáveis tenham um número limitado de categorias ou

valores distintos (MALHOTRA, 1996) .

•:. Análise de correspondências: usada para verificar o inter-relacionamento

entre as variáveis pesquisadas. CHURCHILL (1995) afirma que essa

análise envolve a mensuração da proximidade do relacionamento entre

duas ou mais variáveis .

•:. Análise fatorial: segundo MALHOTRA (1996), a análise fatorial consiste em

uma série de procedimentos que objetivam reduzir e sumarizar os dados .

•:. Análise de regressão múltipla: pretende construir uma equação que

relaciona uma variável dependente a uma ou mais variáveis independentes,

considerando a distribuição de rreqüêncía da variável dependente .

•:. Modelagem de equações estruturais: é uma extensão da análise de

regressão múltipla e da análise fatorial. Ela tem o mesmo objetivo que a

regressão, mas as variáveis utilizadas são correlacionadas entre si e,

portanto, a regressão não se aplica nesse caso.
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7.1- Programas de Fidelização (questão 1)

7. 1.1 - Variável programas

Questão: O senhor participa de algum desses programas de fidelidade? Quais?

Tabela 13 - Variável 1 - Programas

Fonte: Coleta de dados

O número de citações é superior ao número de observações devido a

respostas múltiplas (três, no máximo).

Gráfico 1 - Variável 1 - Programas

70 67,31%

Fonte: Coleta de dados
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Somando-se o número de citações (171), e comparando-se com o

número de observações (104), percebe-se que um grande número de

respondentes participam simultaneamente de mais de um dos programas de

fidelização estudados. A participação em múltiplos programas está melhor

representada na tabela a seguir:

"l

Smiles, Transpass e Fidelidade 19 18%

Smiles e Transpass 9 9%

Smiles e Fidelidade 17 16%

Fidelidade e Transpass 3 3%

Smiles 25 24%

Fidelidade 19 18%

Transpass 12 12%

TOTAL 104 100%
Fonte: Coleta de dados

A tabela anterior demonstra que 24% dos respondentes participam

apenas do programa Smiles, enquanto 18% participam smultaneamente dos três

programas e outros 18% participam apenas do programa Fidelidade. Cabe

salientar que, somando-se o percentual de participantes que participam

simultaneamente de mais de um programa, temos 46%, uma freqüência bastante

significativa.
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7.1.2 - Variável programa escolhido

Questão: Este questionário irá se referir somente ao programa ...

Tabela 15 - Variável 2 - Programa escolhido

Propositalmente, os entrevistadores buscaram equilibrar o número de

respondentes para cada um dos programas, com o intuito de formar uma amostra

por quotas, segundo descrito na metodologia deste trabalho. Houve dificuldade

maior para encontrar respondentes sobre o programa Transpass, provavelmente

devido ao fato do programa ser o mais novo entre os pesquisados, e possuir um

menor número de inscritos.

7.2 - Relacionamento com a empresa da qual participa do programa de fideli-

zaçlio, e percepções em relaçlio a empresa e ao programa (questões de 2 a 8)

7. 2. 1 - Variável Economia

Questão: O programa de fidelidade me traz vantagem econômica?

Como essa questão refere-se diretamente às percepçôes do respon-

dente em relação ao programa de fidelização sobre o qual o questionário está

sendo respondido, a análise foi feita por meio da tabulação cruzada entre a

variável em análise e o programa escolhido.
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Tabela 16 - Cruzamento: Variável 2 - Programa escolhido X Variável 3 - Economia

100%

100%

15,38% 11,54% 100%

Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre

104 observações. A questão é a resposta única sobre uma escala. Os parâmetros

são estabelecidos sobre uma notação de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo to-

talmente). Para o total de observações, temos média = 3,83 e desvio padrão = 1,09.

Gráfico 2 - Variável 2 - Programa escolhido X Variável 3 - Economia
19 19

o

lI] discordo totalmente discordo

D nem concordo nem discordo ~ concordo

• concordo totalmente

Fonte: Coleta de dados
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Os valores do gráfico são as citações estabelecidas sobre 104
depoimentos.

Os dados demonstram que, no total, os respondentes concordam que

os programas de fidelização lhes trazem vantagem econômica. O total de

respostas concordo e concordo totalmente excede a 70%. Por empresa, o

comportamento se repete, mas é possível notar uma percepção maior de

vantagem econômica entre os respondentes do Programa Fidelidade, da TAM,

com 80% de respostas concordo e concordo totalmente, e nenhuma resposta

discordo totalmente.

7.2.2 - Variável Satisfação

Questão: Estou plenamente satisfeito com os serviços prestados pela (empresa

escolhida) durante os vôos?

Como a questão refere-se diretamente às percepções do respondente

em relação ao programa de fidelização sobre o qual o questionário está sendo

respondido, a análise foi feita por meio da tabulação cruzada entre a variável em

análise e o programa escolhido.

Tabela 17 - Cruzamento: Variável 2 - Programa escolhido X Variável 4 - Satisfaçio

100%

100%

00%
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Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 104

observações. A questão é a resposta única sobre uma escala. Os parâmetros são

estabelecidos sobre uma notação de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo

totalmente). Para o total de observações, temos média = 3,79 e desvio-padrão = 0,89.

Gráfico 3 - Análise de Correspondências das Variáveis 4 -
Satisfação X 2 - Programa Escolhido

Eixo 2
(17.6%)

Eixo 1
(82.4%)

• Smiles o Fidelidade GJ Transpass

• discordo totalmente
• concordo

o discordo
O concordo totalmente

® nem concordo nem discordo

Fonte: Coleta de dados

Segundo OLlVER (1999), a satisfação é fundamental para a construção

da fidelidade. Por isso, essa questão foi incluída no questionário. A grande maioria

dos respondentes está satisfeita com os serviços prestados pela empresa da qual

participa do programa de fidelidade, com mais de 70% das respostas

concentradas entre concordo e concordo totalmente.
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Foi realizada uma análise de correspondências para as duas variáveis

analisadas. O eixo 1 representa a empresa escolhida, sendo 82,4% da variância

explicada por esse fator. O eixo 2 representa a satisfação, e esse fator explica

17,6% da variância. O tamanho dos quadrados e círculos é proporcional a

freqüência de respostas obtidas. O gráfico demonstra que o programa com o qual

os respondentes estão mais satisfeitos é o Smiles, da Varig, com 64,86% de

respostas concordo. O programa Fidelidade, da TAM, também apresentou bons

índices de satisfação, com 40% de respostas concordo totalmente. A menor

performance nessa variável foi do programa Transpass, da Transbrasil, mas ainda

assim não podemos considerá-Ia uma performance negativa.

7.2.3 - Variável Reconhecimento

Questão: Por fazer parte de seu programa de fidelidade, sinto-me reconhecido

pela empresa?

Como essa questão refere-se diretamente às percepções do

respondente em relação ao programa de fidelização sobre o qual o questionário

está sendo respondido, a análise foi feita por meio da tabulação cruzada entre a

variável em análise e o programa escolhido.

Tabela 17 - Cruzamento:

Variável 2 - Programa escolhido X Variável 5 - Reconhecimento

100%

100%

100%
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Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre

104 observações. A questão é a resposta única sobre uma escala. Os parâmetros

são estabelecidos sobre uma notação de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo

totalmente). Para o total de observações, temos média = 2,99 e desvio-padrão =
1,12.

Gráfico 4 - Análise de Correspondências das Variáveis:
5 - Reconhecimento X 2 - Programa Escolhido

Eixo 2 (33.8%)

Smiles

Transpass

Fidelidade

• discordo totalmente

Q nem concordo nem discordo

O concordo totalmente

O discordo

• concordo

Fonte: Coleta de dados
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Com uma média de 2,99, identificamos que a maioria dos respondentes

não se sente reconhecida pela empresa da qual participa do programa de

fidelidade.

Para analisar o comportamento dessa variável em relação aos

diferentes programas de fidelização estudados, foi realizada uma análise de

correspondências para essas duas variáveis. O eixo 1 representa a empresa

escolhida, sendo 66,2% da variância explicada por esse fator. O eixo 2 representa

a variável reconhecimento, e esse fator explica 33,8% da variância. O tamanho

dos quadrados e círculos é proporcional a freqüência de respostas obtidas. O

gráfico demonstra que os respondentes que participam do programa Fidelidade

são os que se sentem mais reconhecidos pela empresa (nesse caso, aTAM).

Para os demais programas de fidelização, a maioria dos respondentes não se

sente reconhecida pela empresa por fazer parte de seu programa de fidelização.

7.2.4 - Variável Tratamento

Questão: Tenho tratamento diferenciado por fazer parte do programa de

fidelidade?

Como essa questão refere-se diretamente às percepções do

respondente em relação ao programa de fidelização sobre o qual o questionário

está sendo respondido, a análise foi feita por meio da tabulação cruzada entre a

variável em análise e o programa escolhido.
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Tabela 18 - Cruzamento:

Variável 2 - Programa escolhido X Variável 6 - Tratamento

100%

100%

100%
Fonte: Coleta de dados

Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre

104 observações. A questão é a resposta única sobre uma escala. Os parâmetros

são estabelecidos sobre uma notação de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo

totalmente). Para o total de observações, temos média = 2,67 e desvio-padrão =
1,18.

Gráfico 5 - Análise de Correspondências das Variáveis:

6· Tratamento X 2 - Programa Escolhido

Eixo 1 (71.5%)

• Smiles D Fidelidade [r1 Transpass

• discordo totalmente

• concordo

o discordo

O concordo totalmente

® nem concordo nem discordo

Fonte: Coleta de dados
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Assim como na variável reconhecimento, a variável tratamento também

apresentou uma média baixa (2,67%), o que significa que a maioria dos

respondentes não percebe se recebe tratamento diferenciado na empresa da qual

participa do programa de fidelização.

A análise de correspondências foi realizada. O eixo 1 representa a

empresa escolhida, sendo 71,5% da variância explicada por esse fator. O eixo 2

representa a variável tratamento, e esse fator explica 28,5% da variância. O

tamanho dos quadrados e círculos é proporcional a freqüência de respostas

obtidas. Novamente o gráfico demonstra que os respondentes inscritos no

Fidelidade são os que mais percebem estar recebendo um tratamento

diferenciado da empresa, com 42,86% de respostas concordo. Em segundo lugar,

temos o Smiles e, por último, o Transpass, em que 56,25% responderam discordo

ou discordo totalmente.

7.2.5 - Variável Prioridade

Questão: Tenho prioridade no hora de fazer o embarque (na empresa escolhida)?

Como esta questão refere-se diretamente às percepções do respondente em

relação ao programa de fidelização sobre o qual o questionário está sendo

respondido, a análise foi feita por meio da tabulação cruzada entre a variável

em análise e o programa escolhido.
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Tabela 20 - Cruzamento:
Variável 2 - Programa escolhido X Variável 7 - Prioridade

100%

100%

100%

Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 104

observações. A questão é a resposta única sobre uma escala. Os parâmetros são

estabelecidos sobre uma notação de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo

totalmente). Para o total de observações, temos média = 2,12 e desvio-padrão = 1,19.

Gráfico 6 - Variável 7 - Prioridade X Variável 2 - Programa escolhido

Smiles Fidelidade Transpass

Iij discordo totalmente
O nem concordo nem discordo

• concordo totalmente

• discordo

~ concordo

Fonte:Coleta de dados
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Com média 2,12 é possível concluir que a maioria dos respondentes

não percebe ter alguma prioridade na hora do embarque por fazer parte do

programa de fidelização. O gráfico de barras superpostas demonstra que, em

todas as companhias aéreas estudadas, o comportamento da variável prioridade é

o mesmo. A análise do gráfico evidencia, entretanto, que o programa em que os

respondentes menos percebem possuir prioridade no embarque é a TAM, com

77,14% de respostas discordo e discordo totalmente. O programa Smiles, por sua

vez, é o que apresentou maior número de respondentes que concorda ou

concorda totalmente, que possui prioridade de embarque por fazer parte do

programa de fidelização: 21,62%.

7.2.6 - Variável Correspondência

Questão: Recebo correspondência personalizada (da empresa escolhida)?

Como essa questão refere-se diretamente às percepções do

respondente em relação ao programa de fidelização sobre o qual o questionário

está sendo respondido, a análise foi feita por meio da tabulação cruzada entre a

variável em análise e o programa escolhido.

Tabela 21 • Cruzamento:

Variável 2 - Programa escolhido X Variável 8 • Correspondência

100%

100%

100%
Fonte: Coleta de dados
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Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre

104 observações. A questão é a resposta única sobre uma escala. Os parâmetros

são estabelecidos sobre uma notação de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo

totalmente). Para o total de observações, temos média = 3,48 e desvio-padrão =
1,23.

Gráfico 7 - Variável 8 - Correspondência X Variável 2 - Programa escolhido

o
Smiles Transpass

discordo totalmente discordo

D nem concordo nem discordo [1K] concordo

• concordo totalmente

Fonte: Coleta de dados

A tabela e o gráfico demonstram que a maioria dos respondentes

percebe receber correspondência personalizada da empresa da qual participa do

programa de fidelização. No Smiles, essa percepção é maior, com 75% de
respostas concordo e concordo totalmente. O Fidelidade apresenta uma diferença

pouco significativa: 71,43% dos respondentes responderam concordo ou concordo

totalmente. O Transpass foi o programa que apresentou a pior performance nessa

variável, com apenas 41 ,75% de respostas concordo e concordo totalmente.
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7.2.7- Variável Necessidades

Questões: Recebo (da empresa escolhida) ofertas ou comunicações específicas

para as minhas necessidades?

Como essa questão refere-se diretamente às percepções do

respondente em relação ao programa de fidelização sobre o qual o questionário

está sendo respondido, a análise foi feita por meio da tabulação cruzada entre a

variável em análise e o programa escolhido.

Tabela 22 . Cruzamento:
Variável 2 - Programa escolhido X Variável 9 • Necessidades

100%

100%

00%

Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre

104 observações. A questão é a resposta única sobre uma escala. Os parâmetros

são estabelecidos sobre uma notação de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo

totalmente). Para o total de observações, temos média = 2,65 e desvio-padrão =
1,24.
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Gráfico 8· Análise de Correspondências das Variáveis:
9 • Necessidades X 2 . Programa Escolhido

Eixo 2 (21.8%)

Eixo 1 (78.2%)

• Smiles D Fidelidade rl1Transpass

• discordo totalmente

• concordo

o discordo

O concordo totalmente

@ nem concordo nem discordo

Fonte: Coleta de dados

Aparentemente, apesar dos respondentes concordarem que recebem

comunicações personalizadas da empresa, eles não percebem que essas

comunicações e ofertas realizadas sejam específicas para suas necessidades. A

média de respostas para essa variável foi de 2,65, o que indica a freqüência de

discordância com a afirmação.

A análise de correspondências foi realizada. O eixo 1 representa a

empresa escolhida, sendo 78,2% da variância explicada por esse fator. O eixo 2

representa a variável necessidades, e esse fator explica 21,5% da variância. O

tamanho dos quadrados e círculos é proporcional a freqüência de respostas

obtidas. O Smiles é o programa que os respondentes mais percebem

comunicações e ofertas específicas para suas necessidades, com 35,13% de

respostas concordo e concordo totalmente. O programa que teve a menor média
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em relação a variável necessidades foi o Transpass, com 43,75% de respostas

discordo totalmente. O Fidelidade, por sua vez, também teve uma performance

baixa, com 48,57% de respostas discordo e discordo totalmente.

7.3 - Propensao a Fidelidade (questões de 9 a 13)

As questões de 9 a 13 do instrumento de coleta de dados foram

desenvolvidas a partir da escala de propensão a fidelidade criada por

LlCHTENSTEIN, NETEMEYER e BURTON (1990).

Questões:

Variável 10 - Confiança: Eu prefiro viajar com uma empresa aérea que eu

já conheço e na qual eu confio, do que experimentar uma empresa com a qual

eu nunca voei?

Variável 11 - Fidelidade: Quando preciso comprar uma passagem aérea,

eu sempre pesquiso mais de uma empresa antes de comprar?

Variável 12 - Preço: Sempre compro a passagem mais barata que

encontro?

Variável 13 - Preferência: Tenho uma empresa aérea preferida, mas se não

consigo voar com ela, escolho outra?

Variável 14 - Propensão: Quando fico satisfeito com o serviço de uma

empresa aérea, sempre procuro viajar com a mesma empresa da próxima vez?
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Tabela 23· Tabela simples combinada das variáveis:

10.confiança, 11.fidelidade, 12.preço, 13.preferência, 14.propensão.

Preferência 1,92%

100%

Preço 17,31%

Propensão ,94%
Fonte: Coleta de dados

Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 518

citações.

Gráfico 9· Análise de Correspondências das Variáveis:

10.confiança, 11.fidelidade, 12.preço, 13.preferência, 14.propensão.
Eixo 2 (31.1%)

o

•

o
Eixo 1

o
• 10.confiança

• 13.preferência

D 11.fidelidade

D 14.propensão

[!) 12.preço

• discordo totalmente

• concordo

o discordo

O concordo totalmente

G nem concordo nem discordo

Fonte: Coleta de dados
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Tabela 24 • Tabela de médias de 2. programa escolhido

Critérios avaliados: 10.confiança, 11.fidelidade,

12.preço, 13.preferência, 14.propensão.

3,49

Fidelidade 3,40 3,85 2,80

Transpass 3,59 3,97 3,44 4,19

Conjunto 3,50 3,76 2,88 3,95
Fonte: Coleta de dados

3,76

3,80

3,71

3,76

Os valores da tabela são as médias calculadas sem considerar as não-

respostas.

A análise das tabelas de freqüência e de média, e do gráfico da análise

fatorial múltipla, demonstram que:

.:. Em relação a variável confiança, a maioria dos respondentes respondeu

que prefere viajar em uma empresa aérea que já conhece e na qual confia,

do que experimentar uma empresa com a qual nunca voou, com 59,62% de

respostas concordo e concordo totalmente;

.:. Em relação a variável fidelidade, por sua vez, a média de respostas obtida

foi de 3,76, com a maioria dos respondentes concordando que, quando

precisa comprar uma passagem aérea, sempre pesquisa mais de uma

empresa antes de comprar. A freqüência das respostas concordo e

concordo totalmente juntas foi de 72,80%;

.:. Em relação a variável preço, a média do conjunto de todas as observações

foi de 2,88, enquanto que a média para o programa Transpass

isoladamente foi de 3,44. Portanto, os respondentes inscritos no Transpass

são mais sensíveis a preço, do que os respondentes inscritos em outros

programas;

.:. Em relação a variável preferência, 59,62% dos respondentes concordaram

que possuem uma empresa aérea preferida, mas que se não conseguirem
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voar com ela, escolhem outra. Fazendo uma alusão aos estágios da

fidelidade de um consumidor a uma marca apontados por OLlVER (1999),

pode-se dizer que existe fidelidade à marca, porém, não no estágio

comportamental;

+:+ Em relação a variável propensão, a média obtida no conjunto de todas as

observações foi de 3,76, reafirmando a importância da satisfação para a

fidelização de clientes. A maioria dos respondentes concordou que, quando

fica satisfeito com o serviço de uma empresa aérea, sempre procura viajar

com a mesma companhia da próxima vez.

Portanto, conclui-se que existe propensão a fidelidade, porém, não

incondicional, uma vez que a maioria dos respondentes pesquisa mais de uma

empresa antes de comprar uma passagem aérea. Já os respondentes inscritos no

programa Transpass possuem maior sensibilidade a preço, o que implica em

menor grau de fidelização.
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7.4 - Freqüência e propósito dos vôos, classe social dos respondentes

(questões de 14 a 18)

7.4. 1 - Variável Vôos

Questão: Quantos vôos de ida e volta nacionais e internacionais você completou

nos últimos 12 meses?

Tabela 25 - Variável 15 - Vôos

Fonte: Coleta de

Gráfico 10 - Variável 15 - Vôos

2,88%

de2 a 5

de 6 a 10

mais de 10

Fonte: Coleta de dados
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A tabela e o gráfico de setores demonstram que grande parte da

amostra é formada por heavy users, ou seja, passageiros que voam com bastante

freqüência. 65,39% dos respondentes realizaram mais de 6 vôos de ida e volta

nos últimos 12 meses.

7.4.2 - Variável Vôos Empresa

Questão: Quantos desses vôos foram feitos com (a empresa escolhida)?

(percentual)

Tabela 26 - Variável 16 - Vôos Empresa

13,46%

10,58%

De 50 a 67 17,31%

96%De 67 a 83

1,15%

100%

A questão é de resposta aberta numérica. As observações são

reagrupadas em seis categorias de igual amplitude.

A tabela mostra que, em média, 57% dos vôos realizados pelos

respondentes nos últimos 12 meses foram feitos com a empresa da qual

participam do programa de fidelização. Logo, 43% dos vôos foram feitos com

outras companhias.
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7.4.3 - Variável Propósito dos vôos

Questão: Quantos desses vôos foram feitos apenas para negócios?/Apenas para

lazer ou razões pessoais?/Combinaram negócios com lazer? (percentual)

Tabela 27 - Propósito negócios

édia= 47,98, Desvio-padrão= 39,47. Fonte: Coleta de dados

Tabela 28 - Propósito lazer
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Tabela 29 - Propósito Negócios/Lazer

A questão é de resposta aberta numérica. As observações são

reagrupadas em seis categorias de igual amplitude.

Em média, o propósito de viagem dos respondentes é:

.:. 47,98% de negócios;

.:. 39,77% de lazer;

.:. 12,35% combinam lazer e negócios.

7.4.4 - Distribuição de Classe Social da Amostra

Foi utilizado o critério de Classificação Econômica Brasil para definir a

classe social dos entrevistados. Abaixo, encontra-se o gráfico de setores com a

distribuição percentual das classes sociais encontradas na amostra.
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Gráfico 11 . Variável 19 • Classe Social
Distribuição em setores de 'classe social'

5,77%
0,96%

24,04%

7.5 - Análise Fatorial

Após a análise descritiva apresentada anteriormente, foram feitas

análise fatorial e de regressão para os dados coletados.

A análise fatorial é utilizada para resumir um conjunto de dados, em que

fazemos uma combinação linear das variáveis mais correlacionadas entre si e

utilizamos os fatores formados como novas variáveis. Esses fatores são utilizados

como variáveis independentes em uma regressão múltipla para explicar a

variabilidade da variável percentual de vôos realizados com a empresa (questão

15). Essa variável foi escolhida como variável dependente por representar a

fidelidade do respondente à empresa nos últimos 12 meses, mensurando quanto

dos vôos realizados no período foram com a empresa da qual faz parte do

programa de fidelização e quantos com outras empresas.

142



Tabela 30 - Análise Fatorial

Por fazer parte de seu programa de

idade, me sinto reconhecido pela empresa

Recebo correspondência
,...•......•.•.onalizada

Recebo ofertas ou comunicações

,t:õ;:)'.Jt:õ""íficaspara as minhas necessidades

Estou plenamente satisfeito com os ser-

prestados pela empresa durante os vôos

5 Tenho tratamento diferenciado por fazer

do programa de fidelidade

Quando preciso comprar uma passagem

, sempre pesquiso mais de uma

presa antes de comprar

11 Sempre compro a passagem mais barata

12 Tenho uma empresa aérea preferida mas

não consigo voar com ela, escolho outra

.379

.366

13 Quando fico satisfeito com o serviço de

empresa aérea, sempre procuro viajar

ela da próxima vez

.821

Prefiro viajar com uma empresa aérea que

u já conheço e na qual eu confio

Programa de fidelidade traz

ntagens econômicas

.778

Tenho prioridade na .487
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A análise fatorial realizada apontou quatro fatores, diferenciados por

cores no quadro acima. Cada um dos fatores será tratado independentemente na

análise de regressão, e será atribuído um nome para cada um deles.

o primeiro fator é composto pelas questões 4, 7, 8, 3 e 5, e será

chamado a partir de agora de Relacionamento com a Empresa. O segundo fator é

composto pelas questões 10, 11 e 12, formando a Variável Preço. O terceiro fator

é formado pelas questões 13 e 9, e será chamado Confiança e Satisfação. E o

último fator é formado pelas variáveis 2 e 6, sendo intitulado Vantagem

Econômica.

Optou-se por trabalhar com esses quatro fatores, pois o percentual da

variabilidade explicada por eles é de 62,67%, conforme mostra o quadro a seguir.

Tabela 31 - Variância total explicada pelos fatores da análise fatorial
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Para mensurar a influência de cada uma das questões na análise,

foram calculadas as comunalidades, que significam o quanto da variabilidade de

cada uma das variáveis independentes foi considerada no modelo e, dessa forma,

os percentuais mais elevados apontam as questões de maior importância na

análise fatorial. O resultado está no quadro a seguir.

Tabela 32 - Comunalidades

ntagens econômicas

Estou plenamente satisfeito com os services prestados

a empresa durante os vôos

Por fazer parte de seu programa de fidelidade, me sinto

nhecido pela empresa

Tenho tratamento diferenciado por fazer parte do

de fidelidade

Tenho prioridade na hora de fazer o embraque

Recebo correspondência personalizada

Recebo ofertas ou comunicações específicas para as

9 Prefiro viajar com uma empresa aérea que eu já

e na qual eu confio

o Quando preciso comprar uma passagem aérea,

pre pesquiso mais de uma empresa antes de comprar

1 Sempre compro a passagem mais barata que encontro

12 Tenho uma empresa aérea preferida mas se não

voar com ela, escolho outra

13 Quando fico satisfeito com o serviço de uma empresa

rea, sempre procuro viajar com ela da próxima vez

1.000

Método utilizado: componentes principais. Fonte: Coleta de dados

145



Portanto, as questões 13, 10, 2 e 4 são as mais determinantes para o

resultado da análise, pois são as que apresentam valores mais próximos de 1 na

análise das comunalidades, conforme mostra a tabela 31. Cada uma das questões

faz parte de um fator diferente, dentre os determinados na análise fatorial: a

questão 13 faz parte do fator 3 (Confiança e Satisfação), a questão 10 faz parte do

fator 2 (Preço), a questão 2 faz parte do fator 4 (Vantagem Econômica) e a

questão 4 faz parte do fator 1 (Relacionamento).

As questões que menos foram explicadas pela análise fatorial são a 3

e a 12, indicando que elas não agregam informação para os fatores. A questão 3

faz parte do fator 1 (Relacionamento) e a questão 12 faz parte do fator 2 (Preço).

7.5.1 - Análise descritiva dos fatores por empresa aérea

Para verificar se existem diferenças de uma empresa aérea para outra,

foi feita uma análise descritiva dos fatores encontrados na análise fatorial para

cada uma das companhias estudadas neste trabalho.

7.5.1.1 - TAM

Tabela 33 - Análise descritiva dos fatores - TAM

34

34

Confiança e satisfação

34

A tabela 32 demonstra que a média (mean) do fator 1 é a mais alta,

sendo as médias dos fatores 2 e 4 negativas e a do fator 3 muito pequena.

146



Portanto, para os respondentes que participam do programa de

fidelidade da TAM, o fator mais importante para a fidelidade à empresa é o

relacionamento (fator 1). Essa média é a mais alta entre os três programas

pesquisados, como pode ser verificado a seguir.

7.5.1.2 - Varig

Tabela 34 - Análise descritiva dos fatores - Varig

1 Relacionamento com empresa

36

FATOR3 Confiança e satisfação 36

FATOR4 Vantagem econômica 36
Fonte: Coleta de dados

Assim como na TAM, a tabela 33 mostra que, para os respondentes da

Varig, a média (mean) do fator 1 também é a mais alta, sendo as médias dos

fatores 2 e 4 negativas e a do fator 3 muito pequena.

Logo, para os respondentes que fazem parte do programa de fidelidade

da Varig, o fator mais relevante é o relacionamento com a empresa. Ou seja, o

relacionamento com a empresa é o fator mais importante no momento da escolha

da companhia com a qual será realizado o vôo, assim como da fidelidade a

empresa escolhida.
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7.5.1.3 - Transbrasil

Tabela 35 - Análise descritiva dos fatores - Transbrasil

31

31

.8585057Vantagem econômica 31

Fonte: Coleta de dados

Ao contrário dos resultados da análise descritiva dos fatores para as

empresas TAM e Varig, a tabela 34 demonstra que, para os respondentes que

participam do programa Transpass, da Transbrasil, as maiores médias são dos

fatores 2 (Preço) e 4 (Vantagem Econômica). Os fatores 1 e 3, por sua vez,

apresentaram média negativa.

Para os respondentes que fazem parte do programa de fidelidade da

Transbrasil, os fatores mais importantes são preço, em primeiro lugar, e vantagem

econômica, em seguida. Ou seja, o Transpass é o único programa em que o

relacionamento com a empresa não é o fator determinante para a fidelidade, o que

reforça a idéia de que os participantes do programa estão mais voltados para as

promoções realizadas pela Transbrasil e para as vantagens econômicas da

acumulação de milhas.

A tabela 35 apresenta de maneira simplificada os resultados obtidos na

análise descritiva dos fatores por empresa. Comprovamos que as médias da TAM

e Varig são maiores que a média da Transbrasil e, assim, para os clientes dessas

duas empresas, o relacionamento é o fator mais importante.
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Tabela 36 - Quadro comparativo da análise descritiva: por empresa

Relacionamento com empresa

Preço

FATOR3 Confiança e satisfação

FATOR4 Vantagem econômica
Elaborado pela autora

7.5.2 - Análise descritiva dos fatores por motivo de viagem

Partindo do pressuposto de que o comportamento dos consumidores de

passagens aéreas pode mudar de acordo com o propósito da viagem (lazer,

negócios ou uma combinação dos dois), foi feita a análise descritiva dos fatores de

acordo com os diferentes propósitos de viagem.

7.5.2.1 - Negócios ou combinação de negócios e lazer

Tabela 37 - Análise descritiva dos fatores -
Negócios ou combinação de negócios e lazer

Relacionamento com empresa

41 1.2224514Preço

41 1.0989156Confiança e satisfação

1.173918341

Para os respondentes que disseram viajar a negócios, combinado ou

não com lazer, o fator mais importante para a fidelidade é o fator 3: confiança e

satisfação, pois foi o que apresentou a maior média. Ou seja, para os

respondentes, a confiança na empresa e a satisfação em vôos anteriores

determinam a fidelidade.
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7.5.2.2 - Lazer

Tabela 38 - Análise descritiva dos fatores - Lazer

Relacionamento com empresa

Preço 60

ATOR3 Confiança e satisfação 60

ATOR4 Vantagem econômica 60
Fonte: Coleta de dados

Para os respondentes que disseram viajar a lazer, os fatores mais

importantes são a vantagem econômica e o preço, sendo esses dois fatores os

que apresentaram maior média na análise descritiva. Isso ocorre, provavelmente,

porque em viagens de lazer a passagem é paga pelo próprio usuário, ao contrário

das viagens a negócios, em que geralmente a empresa arca com essas despesas

do empregado, que fica, assim, despreocupado em relação ao preço ou vantagens

econômicas.

o quadro a seguir apresenta de maneira simplificada os resultados

obtidos na análise descritiva dos fatores por motivo de viagem.

Tabela 39 - Quadro comparativo da análise descritiva: por motivo de viagem

FATOR 1 Relacionamento com a Empresa

.1559381

FATOR 2 Preço

.1288082FATOR 3 Confiança e Satisfação

-.2282021FATOR 4 Vantagem Econômica
Fonte: Elaborado pela autora
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o inconsciente e subconsciente. Mesmo combinando os dois aspectos, um serviço

é mais intangível do que tangível.

o mesmo autor oferece um exemplo relacionado ao mercado de

aviação. Os aspectos tangíveis poderiam estar representados pelo atendimento

atencioso e cordial a bordo ou em terra. Já os aspectos intangíveis poderiam estar

relacionados com a sensação de segurança ao voar em uma companhia confiável.

Segundo LOVELOCK (1996), a maioria dos serviços apresenta múltiplas

dimensões. Em muitos casos, consumidores de empresas caracterizadas como de

serviços obtêm e consomem elementos físicos: uma refeição, peças de reposição

instaladas em um carro etc. Na prática, poucos serviços não possuem elementos

tangíveis e poucos produtos não incluem componentes de serviços.

Para TÉBOUL (1999) se o marketing dos produtos de grande consumo

pode promover o objeto por meio de associações abstratas e de imagens, os

serviços, sendo imateriais, têm necessidade de recorrer a elementos concretos

para esse fim.

5.1.5.2 - Inseparabilidade:

Muitos serviços não podem ser produzidos sem a presença e

cooperação do cliente, uma vez que não é possível armazená-los, e a produção

se dá ao mesmo tempo que o consumo.

Segundo TÉBOUL (1999), os clientes são parte integrante da prestação

e, portanto, têm um papel maior a desempenhar. Esse pode ser de pura rotina ou

exigir um esforço particular, tal como o fornecimento de informações para auxiliar

no diagnóstico ou a participação na procura de uma solução. Os clientes

conduzem e controlam o prestador e podem intervir antes ou depois do contato.
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7.6 - Regressao

Foi realizada uma regressão múltipla utilizando cada um dos fatores

apontados na análise fatorial como uma variável independente. O objetivo é o de

explicar a variável dependente "percentual de vôos realizados com a empresa",

que para essa análise representa a fidelidade do respondente à empresa da qual

faz parte do programa de fidelidade.

Tabela 41 - Regressão Múltiplab

a. Fatores: (Constante), FATOR4 Vantagem econômica, FATOR3 Confiança e sati
FATOR1 Relacionamento com empresa
b. Variável dependente: Q15COM Percentual de vôos com a companhia
Fonte: Coleta de dados

Tanto o R2 quanto o R2 ajustado apresentam valores baixos, 21,5% e

18,3%, respectivamente, o que significa que os quatro fatores explicam pouco da
variabilidade da variável dependente "percentual de vôos realizados com a

empresa" - apenas 18,3% da variabilidade é explicada pelos fatores. Lembramos

que, quanto mais próximo de 100% esse valor estiver, mais os fatores estarão

explicando a variabilidade da variável dependente.

A ANOVA (Análise da Variância), entretanto, demonstra que,

considerando-se um índice de significância de 5%, a análise da regressão é

significativa, ou seja, pelo menos um dos fatores explica a variabilidade da variável

dependente do número de vôos realizados com a empresa. Essa análise é

utilizada para examinar as diferenças nas médias da variável dependente,

associada ao efeito das variáveis independentes (MALHOTRA, 1996). Nesse

caso, as variáveis independentes são os quatro fatores determinados pela análise

fatorial.
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Tabela 42 - ANOVAb

Residual

Total

a. Fatores: (Constante), FATOR4 Vantagem econômica, FATOR3 Confiança e satisfação, FATOR2 Preço,
FATOR1 Relacionamento com empresa. b. Variável Dependente: Q15COM Percentual de vôos com a
companhia. Fonte: Coleta de dados

Tabela 43 - Regressão Múltipla por fatores

2.775

2.775

2.775

2.775

""n"'J<" Dependente: Q15COM Percentual de vôos com a companhia. Fonte: Coleta de dados

Apenas os fatores 1 e 2 são estatisticamente significativos, por serem

os únicos com índice de significância abaixo de 5%. A análise da regressão

múltipla demonstrou que o fator mais importante para a explicação da variável

dependente é o fator 1 - Relacionamento com a Empresa, que apresentou

coeficiente Beta igual a 0,390. Esse fator tem carga positiva, o que significa que

quanto melhor o relacionamento com a empresa, maior o percentual de vôos

realizados com ela, e maior, portanto, a fidelidade. O fator 2 - Preço, por sua vez,

tem carga menor (0,183) e negativa. A carga negativa demonstra uma relação

inversa entre esse fator e a variável dependente, ou seja, quanto maior a

sensibilidade a preço, menor o percentual de vôos realizados com a empresa e,

portanto, menor a fidelidade.
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7.7- Modelagem de Equações Estruturais

A modelagem de equações estruturais é uma extensão da análise de

regressão múltipla e da análise fatorial. Ela tem o mesmo objetivo que a

regressão, mas as variáveis utilizadas podem ser correlacionadas entre si e,

portanto, a regressão não se aplica nesse caso. Segundo HAIR et aI. (1995), a

Modelagem de Equações Estruturais permite avaliar a procedência estatística, a

magnitude e a direção de diversos caminhos causais de modelos, com a

vantagemda utilizaçãode dados de levantamentosapenas descritivos.

Segundo URDANe ZUNIGA (2001),

{tA MEE1 desdobra-se em duas partes: o modelo de
mensuração e o modelo estrutural. O modelo de mensuração
específica como as variáveis latentes são medidas em
função de variáveis mensuradas. O modelo estrutural
determina as relações causais entre as variáveis latentes e
descreve os efeitos causais e a quantidade de variância não-
explicada. Como se trabalha com variáveis indeterminadas,
nas equações, sempre há um termo de erro". (URDAN e
ZUNIGA, 2001, p. 34-35)

Para essa dissertação, a Modelagem de Equações Estruturais foi

utilizada como base para criar um modelo visando mensurar o impacto do

Relacionamento com a Empresa sobre a fidelidade dos consumidores às

companhias aéreas das quais fazem parte do programa de fidelização. Nesse

modelo, como causa foi criada a variável latente Relacionamentocom a Empresa

(EMPRESA), tendo como variáveis mensuradas as questões de 2 a 8 do
questionário aplicado. Como efeito, é utilizada no modelo a variável latente

Fidelidade, mensurada por meio da variável Percentual de vôos realizados com a

empresa.

I Modelagem de Equações Estruturais
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Dessa forma, o objetivo principal dessa dissertação resultou na

seguinte questão a pesquisar: há uma relação significante tendo a variável latente

Relacionamento com a Empresa (EMPRESA) como causa e a variável Fidelidade

dos consumidores às companhias aéreas das quais fazem parte do programa de

fidelízação (FIDELIDADE) como efeito?

Os resultados da parte de mensuração do modelo aparecem na tabela 43.

Todas as oito variáveis mensuradas, de EMPRESA e FIDELIDADE, possuem cargas

significantes (diferentes de zero) em relação as suas respectivas variáveis latentes

(ver terceira coluna da Tabela 41 - Carga Estimada do Parâmetro). Isso comprova a

existência de uma relação linear significante entre as duas variáveis latentes e seus

conjuntos de variáveis mensuradas. O índice conservador de signíficância foi de 5%,

portanto, a única questão que não teve impacto na variável latente Empresa foi a

questão 3 (03), que possui índice de significância maior do que 0,05.

Tabela 44 - Análise do modelo de Mensuração: vínculo entre as variáveis

mensuradas e os respectivos construtos latentes EMPRESAe FIDELIDADE

0,034

EMPRESA 03 0,575 0,209 0,753 0,331

EMPRESA 04 0,874 0,340 0,000 0,763

EMPRESA 05 0,622 0,287 0,000 0,386

EMPRESA 06 0,54 0,273 0,000 0,299

EMPRESA 07 0,565 0,287 0,000 0,319

EMPRESA 08 0,484 * 0,000 0,238

FIDELIDADE 015 0,488 6,740 0,000 0,239
* - o erro padrão da Q8 não é calculado, pois a carga dessa para o modelo tomar-se

identificável e para que os parâmetros fossem estimados. Foi escolhida essa questão por ela ter corntt.çIo
baixa com o percentual de vôos realizados com a empresa. Fonte: Coleta de dados
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As estimativas padronizadas dos parâmetros do modelo estão expostas

na figura a seguir.

Figura 9 - Estimativas padronizadas dos parâmetros do modelo do impacto

do Relacionamento com a Empresa sobre a Fidelidade dos consumidores às

companhias aéreas das quais fazem parte do programa de fidelização

8o.524~
0,034

0,5758o.2840~
8~0 0.622 empresa 0.4881 ql5com 1

1704.582

8

Fonte: Coleta de dados

Estão representados na figura 9 os erros estimados de cada questão (e1,

e2, e3, e4, e5, e6, e6, e8), as cargas estimadas do parâmetro em relação a cada
questão (valores nas setas entre as questões de 2 a 8 e o círculo que representa a

variável latente Empresa), e a carga estimada do parâmetro entre as variáveis
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latentes EMPRESA e FIDELIDADE (0,488). A variável latente FIDELIDADE é

representada pelo retângulo "q15com", e formada pela questão 15 "Percentual de

vôos realizados com a empresa".

Analisando-se a parte estrutural do modelo, isto é, a relação de

dependência entre as duas variáveis latentes, observa-se que é significante o

vínculo causal entre as variáveis latentes EMPRESA e FIDELIDADE, com a carga

estimada do parâmetro no valor de 0,488. Portanto, a resposta para a questão

formulada (há uma relação significante tendo a variável latente Relacionamento

com a Empresa (EMPRESA) como causa e a variável Fidelidade dos

consumidores às companhias aéreas das quais fazem parte do programa de

fidelização (FIDELIDADE) como efeito?) é afirmativa.

Logo, pode-se dizer que EMPRESA exerce um impacto considerável

sobre a FIDELIDADE, ainda que o valor 0,488 como carga estimada do parâmetro

seja considerado baixo. Um valor alto seria próximo de 1. Além disso, os valores

dos erros estimados das questões de 2 a 8, e também da questão 15, são altos, o

que torna menos confiáveis os resultados obtidos.
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8.1 - compereçs» entre os programas de fidelizaçao estudados

Para uma melhor comparação entre os programas de fidelização

estudados neste trabalho, foi construído o quadro comparativo a seguir, que

descreve as principais características dos três programas, divididas em:

.:. características relativas à criação e administração do programa;

.:. características operacionais do programa;

.:. vantagens e desvantagens do programa.

Tabela 45 - Quadro Comparativo das Principais

Características dos Programas de Fidelizaç§o

mero aproximado 1.000.000 3.300.000 400.000

de inscritos

Objetivos Iniciais - fidelizar - atender às expecta- - atender ao

- garantir faturamento tivas do mercado executivo

constante - reagir à concorrência - premiar clientes fiéis

- formação de banco de internacional

dados - evitar perda de

competitividade

Objetivos atuais Os mesmos da Diferenciar o programa Conhecer melhor a base

implantação dos outros programas de clientes

existentes, agregando

valor para o cliente
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Posição do Gerência ligada à Atua como departa- Está ligado ao depar-

programa no diretoria de Marketing mento independente, tamento de Reservas e

organograma da de relacionamento e em paralelo ao Transpass, que por sua

empresa Intemet departamento de vez faz parte da vice-

Marketing presidência Comercial

Quatro níveis: 1 nível

- branco - azul

- azul - prata

- vermelho - ouro

- diamante

Sistema para obten- Acumulação de pontos Acumulação de milhas Acumulação de milhas

ção de prêmios (por trecho voado) voadas voadas

arceiros - 18 hotéis - 3 locadoras de - 1 cartão de crédito

(não-aéreos) - 6 restaurantes automóveis Total: 1 parceiro

- 3 locadoras de - 24 cartões de crédito

automóveis - 21 hotéis

- 5 operadoras de - 5 restaurantes

telefonia - 6 parceiros diversos

- 11 parceiros diversos Total: 59 parceiros

Total: 43 parceiros

Acumulação mínima 10 pontos equivalem a 20.000 milhas 18.000 milhas

para emissão de um trecho com origem equivalem a uma equivalem a uma

bilhetes-prêmio e destino na América viagem de ida e volta viagem de ida e volta

do Sul com origem e destino com origem e destino na

na América do Sul América do Sul

Comunicação com - 4 comunicações - Newslefter - extratos da conta

os participantes padronizadas via mala paoronzaoa enviada a Transpass enviados tri-

direta anualmente cada 3 meses por mala mestralmente via mala

- início de processo de direta direta

comunicação via e-mail - E-mail News: - extrato mensal para os

Newsletter enviada por inscritos que tiveram

e-mail movimento de vôo

- comunicações - comunicações

personalizadas para personalizadas para

promoções específicas promoções específicas
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Canais de - central de - central de

reclamações e atendimento atendimento

sugestões - Fale com o - site

Presidente: recebe - central de

reclamações e correspondências

sugestões por carta, e-

mail e telefone

Envolvimento dos Basicamente emocional Realização de

empregados com o palestras esporádicas

programa

- central de atendimento

- site

- central de

correspondência

-SAC

Desvantagens

- limitação de assentos

por vôo para

passageiros com

bilhete- prêmio

- maior número deembarque

- sistema de pontos

facilita o controle e

- monitores de

treinamento visitam

regularmente as bases

- É fornecido material

escrito para pessoal de

vôo

milhas por trecho voado

parceiros aéreos e não- - flexibilidade na

acompanhamento para - sistema de milhas prêmio

o participante mais justo

- sistema de pontos - dificuldade de - não há níveis de elite

pode ser injusto para acumulação de milhas - número limitado de

passageiros que voam para passageiros que parceiros

trechos maiores dentro voam trechos curtos

aéreos

do país

emissão de bilhete-

Fonte: Quadro elaborado pela autora
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A análise do quadro apresentado leva às seguintes conclusões em

relação a cada um dos programas escolhidos:

8. 1. 1 - Fidelidade

o programa Fidelidade da TAM foi implantado em 1993 e cresceu

rapidamente, assim como a própria companhia. Já possui um número significativo

de inscritos, porém, ainda longe do número de inscritos no Smiles. Em número de

parceiros não-aéreos, o programa Fidelidade está bastante evoluído, tendo

promovido 43 parcerias.

o crescimento rápido do programa parece estar baseado no foco em

oferecer ao cliente o que a própria TAM acredita que ele realmente deseja: voar.

Portanto, o Programa Fidelidade é o que oferece maior facilidade na aquisição de

bilhetes-prêmio, que na TAM são chamados "trechos-convite". Basta voar 10

trechos para a obtenção de um trecho- convite (nos outros programas, não é

possível obter um bilhete-prêmio para apenas um trecho, os prêmios consistem

em viagens de ida e volta). Os maiores beneficiados são os passageiros que voam

trechos mais curtos (menores que 900 milhas), que em outros programas teriam

que voar um maior número de trechos para obter uma passagem gratuita.

Porém, o sistema de pontos não é tão justo quanto parece. Quando se

trata de passageiros que voam trechos maiores dentro do país ou da América do

Sul, o participante do programa Fidelidade fica em desvantagem. Um passageiro

que realiza 5 viagens de ida e volta de Porto Alegre (RS) até São Luís (MA),

receberá 10 pontos no Fidelidade, ou seja, um trecho-convite. Voando pela

Transbrasil ou Varig, entretanto, o passageiro estará acumulando 19.520 milhas, o

que no programa Transpass equivaleria a um bilhete-prêmio (obtido com 18.000

milhas, o que representa uma viagem de ida e volta dentro da América do Sul). No

Smiles, seria necessário acumular apenas mais 480 milhas para obtenção de um

bilhete-prêmio.
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o embarque dos passageiros que obtiveram trechos-convite não está

condicionado a nenhuma restrição, ou seja, os premiados podem viajar em

qualquer vôo em que haja assentos disponíveis. Dentre os programas

pesquisados, o Fidelidade é o único em que isso acontece - mais uma vez o foco

em oferecer o benefício econômico ao cliente (nesse caso, a passagem aérea).

A central Fale com o Presidente, apesar de não estar diretamente

ligada ao programa Fidelidade, também demonstrou uma preocupação da

empresa em ouvir os seus clientes, suas reclamações e sugestões, sendo a única

das três empresas pesquisadas que oferece um serviço desse tipo.

Cabe lembrar que a pesquisa para este trabalho foi realizada antes do

falecimento do comandante Rolim Adolfo Amaro, fundador da TAM.

8.1.2 - Smiles

o programa de fidelização Smiles, da Varig, está no mercado desde

1986, sendo, portanto, o programa de fidelização mais antigo dentre os

estudados. Esse fato parece explicar porque o programa é o mais bem-

estruturado e consolidado no mercado, com o maior número de inscritos (três

vezes mais que o programa Fidelidade, segundo maior programa de fidelização

em número de inscritos) e o maior número de parceiros, tanto aéreos quanto não-

aéreos.

o programa Smiles também é o que possui o maior número de níveis

de elite: são quatro níveis de diferenciação entre os inscritos. Isso representa um

maior grau de segmentação da base de clientes, e a possibilidade de diferenciar o

tratamento para os diferentes tipos de inscritos (sendo esses segmentados de

acordo com sua freqüência de vôos pela empresa aérea). A diferenciação dos
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inscritos por meio de níveis de elite vai ao encontro da filosofia do Marketing de

Relacionamento, que defende a necessidade de identificar os clientes, diferenciá-

los de acordo com o seu valor para empresa e, a partir daí, proporcionar ofertas e

benefícios para segmentos especiais e dar tratamento preferencial aos melhores

compradores.

A autora deste trabalho acredita que a posição de líder na qual o

programa Smiles está, tanto por ter sido o primeiro a ser implantado como por ser

o que possui o maior número de inscritos, levou a Varig a uma certa acomodação,

o que gera vulnerabilidade perante a concorrência. A principal evidência disso é

que, atualmente, o programa Smiles é o mais difícil de acumular milhas suficientes

para a obtenção de um bilhete-prêmio. Esse aspecto pode tornar-se uma ameaça

e uma brecha para que os inscritos no Smiles passem a participar de outros

programas de fidelização, em que a obtenção de prêmios seja mais rápida, uma

vez que foi verificado que o Smiles é o programa mais difícil de obter prêmios.

Além disso, para os inscritos que conseguiram acumular milhas suficientes com a

possibilidade de adquirir um bilhete-prêmio, existem restrições para embarque,

com número de assentos disponíveis para passageiros com bilhetes-prêmio

bastante limitado.

Alguns resultados da pesquisa quantitativa realizada neste trabalho

atestam essa evidência: os respondentes demonstraram grande interesse em

obter vantagem econômica na participação de programas de fidelização (nesse

caso, vantagem econômica resume-se a obtenção de bilhetes-prêmio ou

upgrades), grande parte deles participa simultaneamente de mais de um

programa, e a maioria demonstra ser propenso a fidelidade, porém, costumam

consultar mais de uma empresa aérea antes de adquirir uma passagem.

Portanto, para manter a sua posição de liderança, o programa Smiles

deve estar apto a reagir às ações da concorrência e a renovar-se quando isso for

necessário.
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8.1.3 -Transpass

Por ser um programa de fidelização extremamente novo, implantado no

mercado há apenas dois anos, esse produto ainda está sendo estruturado,

processo que deverá levar algum tempo. Por isso, atualmente o programa tem um

número pequeno de inscritos (comparado aos outros dois programas estudados),

desenvolveu apenas uma parceria não-aérea e possui apenas um nível de elite.

Em relação ao envolvimento dos empregados da Transbrasil com o

programa, o esforço de divulgação e treinamento é maior, naturalmente devido ao

programa ser novo dentro da empresa. Já a comunicação com os inscritos não

fica a dever aos outros concorrentes, com o envio trimestral de comunicação

personalizada (extratos), sendo essa comunicação intensificada para os inscritos

com movimentação de vôo.

o Transpass utiliza o mesmo sistema de acumulação de pontos que o

programa Smiles, porém, procura facilitar a aquisição de bilhetes-prêmio,

estabelecendo um valor mínimo de milhas a serem acumuladas (500 milhas,

mesmo que o trecho voado seja menor), e também um valor menor de

acumulação de milhas para emissão de um bilhete-prêmio: 18.000, comparadas

com as 20.000 milhas estabelecidas pelo Smiles.

8.2 - Percepção dos consumidores em relação aos programas de fidelização

estudados

No instrumento de coleta de dados utilizado, foram abordadas diversas

variáveis para avaliar as percepções dos consumidores em relação a empresa da

qual participam do programa de fidelização. Foi apresentada anteriormente uma

análise estatística dessas variáveis, mas será apresentado a seguir um quadro

comparativo da performance de cada programa em relação a cada uma das

variáveis. Esse quadro não considera percentuais ou médias, apenas faz um
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ranking, determinando qual empresa teve uma melhor performance na variável

(***),qual ficou em segundo lugar (**)e qual teve a pior performance (*).

Tabela 46 - Quadro comparativo da performance dos programas de
fidelização em algumas variáveis

Economia: O programa de fidelidade me traz

vantagem econômica

*

***Satisfação: Estou plenamente satisfeito com

os serviços prestados pela (empresa) durante

os vôos

* **

Reconhecimento: Por fazer parte de seu

programa de fidelidade, sinto-me reconhecido

pela (empresa)

* *** **

Tratamento: Tenho tratamento diferenciado

por fazer parte do programa de fidelidade

* *** **

Prioridade: Tenho prioridade na hora de fazer

o embarque na (empresa)

Correspondência: Recebo correspondência

personalizada da (empresa)

**

*

*

**

***

Necessidades: Recebo da (empresa) ofertas

ou comunicações específicas para as minhas

necessidades

* ** ***

Total de * 18
elaborado pela autora

8 16

O quadro acima confirma as informações expostas anteriormente sobre

cada um dos programas de fidelização estudados. Ou seja, os questionários

respondidos refletem o panorama da empresa levantado pela autora.
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o programa Fidelidade, da TAM, é o que traz maior vantagem

econômica na opinião dos respondentes. Além disso, esse é o programa em que

os respondentes têm maior percepção de tratamento diferenciado e

reconhecimento pela empresa.

o Transpass, da Transbrasil, apresentou a pior performance em

praticamente todas as variáveis, com exceção da prioridade na hora do embarque.

Como já foi dito anteriormente, esse é o programa de fidelização mais novo dentre

os estudados neste trabalho. Com apenas dois anos de existência, o programa

ainda encontra-se com uma estrutura precária, comparada com a dos outros dois

programas.

o programa Smiles, da Varig, teve a sua posição de liderança e

consolidação de mercado confirmadas e reconhecidas pelos consumidores,

obtendo a melhor performance em mais da metade das variáveis. Porém, como já

foi dito anteriormente, esse programa deve estar atento e pronto a reagir às ações

da concorrência, pois a performance do Fidelidade já está bastante próxima do

Smiles, segundo a opinião dos respondentes.

8.3 - Considerações sobre o nível de fidelizaçlio dos consumidores

Retomando o conceito apresentado por OLlVER (1999), temos que

fidelidade é o profundo e consistente comprometimento em termos de recompra

futura de um produto ou serviço preferido, gerando, portanto, compras repetidas

da mesma marca.

Esse conceito parece não se aplicar ao mercado de companhias aéreas

aqui estudado, uma vez que 46% dos respondentes submetidos ao questionário

afirmaram participar simultaneamente de mais de um programa de fidelização.

Outra evidência de que os participantes dos programas pesquisados não são
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realmente fiéis às companhias aéreas das quais participam do programa de

fidelização é que a maioria dos respondentes afirmou que sempre pesquisa mais

de uma empresa antes de comprar uma passagem aérea. Além disso, em média

57% dos vôos realizados pelos respondentes nos 12 meses anteriores à pesquisa,

foram feitos com a empresa da qual participam do programa de fidelização, e 43%

com outras empresas.

Esses fatores demonstram que não existe um comprometimento em

termos de recompra nem consistência na repetição de compras da mesma marca.

Cabe salientar que, na série de questões que objetivavam mensurar a propensão

a fidelidade dos respondentes, não houve diferenças significativas entre os

programas, a não ser quanto a variável preço, em que os participantes do

Transpass demonstraram ser mais sensíveis ao preço do que os participantes dos

demais programas de fidelização.
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Os programas de fidelização acabaram tornando-se commodities para

as empresas aéreas que utilizam essa forma de relacionamento com o

consumidor. Desse modo, os programas deixaram de ser um diferencial ou

vantagem competitiva para tornarem-se condição mínima de demonstração de

interesse em relacionar-se com o cliente.

Como vimos na revisão de literatura sobre Marketing de

Relacionamento, esse baseia-se na idéia de estabelecer um programa de

recompensas contínuo, dar tratamento preferencial aos principais clientes e

oferecer benefícios especialmente direcionados a cada segmento de clientes.

Além disso, envolve conhecer e diferenciar o cliente, calcular o seu valor para a

empresa e investir na participação no cliente (em vez de no mercado), focalizando

lucros a médio e longo prazos provenientes da conquista da sua fidelidade.

Aparentemente isso não tem sido feito pelas companhias aéreas.

A realização deste estudo demonstrou que as companhias aéreas não

conhecem os clientes inscritos em seus programas de fidelização. Por

conseqüência, os clientes não são diferenciados, mas, sim, tratados de forma não-

segmentada. Os níveis de elite, utilizados pelos programas Fidelidade e Smiles,

consideram como único critério de diferenciação entre clientes a quantidade de

milhas ou pontos acumulados em 12 meses. Outras informações, como potencial

do cliente, classe econômica, estrutura familiar, propósito das viagens, para citar

alguns exemplos, são completamente ignoradas pelos programas.

Além disso, o cliente não é reconhecido pela empresa como um todo,

mas apenas naquele departamento em que se insere o programa de fidelização. A

autora questiona: Por que é necessário apresentar um cartão do programa de

fidelização no momento do check-in de um vôo? Por que a estrutura não é
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integrada, não há consistência de procedimentos e, portanto, um participante do

programa de fidelização não é reconhecido pelo seu nome ou número de

documento de identidade apenas? Outra questão que pode ser levantada: por

que, quando da não apresentação do cartão de participante do programa de

fidelização, é preciso passar por um processo de comprovação de que aquele vôo

foi realizado, por meio do envio de cópias da passagem e outros documentos? Se

o processo de reconhecimento dos clientes fosse integrado, não seria necessário

apresentar documento algum, pois o simples ato de voar automaticamente estaria

creditando milhas na conta do programa de fidelização da empresa. Ou então

seria apenas necessário ligar avisando o número do vôo e data, e seria facilmente

comprovada a presença do passageiro.

Portanto, as empresas aéreas não constróem um processo de

aprendizado com os seus clientes fiéis, não os conhecendo de forma satisfatória,

e não utilizando a informação como uma maneira de reter clientes.

Segundo a classificação de níveis de Marketing de Relacionamento de

BERRY e PARASURAMAN (1995), apresentada na revisão bibliográfica deste

trabalho, pode-se dizer que os programas de fidelização estudados apresentam

estratégias de nível 1, ou seja, baseadas em benefícios econômicos, facilmente

imitáveis por outras empresas que concorrem no mesmo setor, e que trazem

resultados decepcionantes em termos de fidelização. Por meio de ações bem

feitas e inovativas de Marketing de Relacionamento, seria possível passar para o

nível 2 ou 3, oferecendo serviços mais personalizados e criando elos estruturais

com os clientes. Isso poderia ser feito por meio da implantação de um sistema

completo de CRM (Costumer Relationship Management), e da utilização correta e

eficaz desse sistema.

Para os clientes, parece ocorrer uma banalização dos programas de

fidelização, o que é confirmado pela pesquisa realizada neste trsbalho, em q~

46% dos entrevistados participam de mais de um programa simultaneamente.
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Possivelmente uma melhor e mais intensiva utilização das ferramentas de

Marketing de Relacionamento poderia fazer com que os clientes valorizassem

mais a participação nos programas.

A hipótese HO levantada no começo deste trabalho: "HO - Os programas

de fidelização não geram fidelidade do consumidor", está rejeitada. Fica aprovada,

porém, a hipótese alternativa: "H1 - Os programas de fidelização geram fidelidade

do consumidor", especialmente por ser significante o vínculo causal entre as

variáveis latentes EMPRESA e FIDELIDADE, com a carga estimada do parâmetro

no valor de 0,488 (resultado da análise estatística denominada Modelagem de

Equações Estruturais). Entretanto, o valor dessa relação é considerado

estatisticamente baixo.

OLlVER (1999) ressalta que existem quatro tipos de fidelidade do

consumidor, que variam de acordo com a intensidade 1
. Percebe-se que os

participantes dos programas de fidelização oscilam entre os dois primeiros

estágios, o de fidelidade cognitiva e afetiva. A fidelidade afetiva está mais presente

entre os participantes dos programas Fidelidade e Smiles, em que o

relacionamento entre a empresa e seus consumidores está mais desenvolvido. Já

os participantes do programa Transpass estariam no estágio de fidelidade

cognitiva, ou seja, são levados em conta apenas os índices de performance da

marca, e não a marca em si. Nesse caso, os índices de performance são

notadamente representados pelos preços (benefícios econômicos).

Por fim, conclui-se que o ambiente de interação criado pelas empresas

aéreas estudadas, para desenvolver relacionamento com seus consumidores, não

está propício a fazer com que a fidelidade existente evolua do estágio atual para

estágios mais elevados, como os de fidelidade conotativa e comportamental.

J Conforme descrito nas páginas 86 a 88 deste trabalho.
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A seguir, são propostas algumas sugestões para pesquisas futuras:

.:. Neste trabalho, não foi considerada a concorrência estrangeira nem estudado

o estágio dos programas de fidelização de companhias aéreas internacionais.

Também não foi avaliado o impacto que um maior grau de concorrência interna

poderia ter sobre as ações de Marketing de Relacionamento das empresas;

.:. Seria fundamental realizar uma pesquisa qualitativa com os consumidores, ou

seja, com os usuários das companhias aéreas, para identificar quais os

elementos de serviços mais valorizados, e que tipos de ações eles consideram

importantes que sejam realizadas pelas empresas;

.:. Outra sugestão é um estudo que quantifique o investimento necessário para

que sejam implantadas ferramentas de CRM e outras ações de Marketing de

Relacionamento, e qual o retorno financeiro e de imagem de marca que esse

investimento proporcionaria. Ou seja, um estudo avaliando a relação custo x

benefício;

.:. Por fim, a autora sugere também a realização de um estudo de caso em uma

das empresas, procurando identificar uma melhor forma de segmentação, bem

como uma melhor maneira de beneficiar e premiar os diferentes segmentos

encontrados.
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Anexo 1 - Questionário para Avaliar a Fidelidade dos Consumidores de

Passagens Aéreas

Bom dia. Estou realizando uma pesquisa acadêmica para o mestrado da

EAESP/Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa é sobre programas de fidelização.

O senhor(a) poderia responder a um questionário?

(em caso de resposta negativa, agradecer. Em caso de resposta afirmativa,

seguir)

1 - O senhor(a) participa de algum desses programas de fidelização? Quais?

(mostrar cartão em forma de "pizza" com as alternativas)

( ..) Smiles, da Varig

( ) Fidelidade, da TAM

( ) Transpass, da Transbrasil

Este questionário irá se referir somente ao programa _

(o programa será escolhido pelo entrevistador, com base no percentual de

questionários referentes a cada um dos programas a serem aplicados)

Este cartão possui cinco alternativas de resposta (entregar o cartão de respostas

ao respondente). Entre a série de afirmações a seguir, gostaria que o senhor(a)

escolhesse uma das alternativas deste cartão. (confirmar se o respondente

entendeu, se não houver entendido explicar novamente).

Não existe certo ou errado, a sua opinião é o que importa.
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2 - O programa de fidelidade me traz vantagem econômica.

( ) discordo totalmente () discordo () nem concordo nem discordo

( ) concordo ( ) concordo totalmente

3 - Estou plenamente satisfeito com os serviços prestados pela (empresa) durante

os vôos.

( ) discordo totalmente () discordo () nem concordo nem discordo

) concordo ( ) concordo totalmente

4 - Por fazer parte de seu programa de fidelidade, sinto-me reconhecido pela

(empresa).

( ) discordo totalmente () discordo () nem concordo nem discordo

( ) concordo ( ) concordo totalmente

5 - Tenho tratamento diferenciado por fazer parte do programa de fidelidade.

( ) discordo totalmente () discordo () nem concordo nem discordo

( ) concordo ( ) concordo totalmente

6 - Tenho prioridade na hora de fazer o embarque na (empresa).

( ) discordo totalmente () discordo () nem concordo nem discordo

( ) concordo ( ) concordo totalmente

7 - Recebo correspondência personalizada da (empresa).

( ) discordo totalmente () discordo () nem concordo nem discordo

( ) concordo ( ) concordo totalmente

8 - Recebo da (empresa) ofertas ou comunicações específicas para as minhas

necessidades.

( ) discordo totalmente () discordo () nem concordo nem discordo

( ) concordo ( ) concordo totalmente
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9 - Eu prefiro viajar com uma empresa aérea que eu já conheço e na qual eu
confio, do que experimentar uma empresa com a qual eu nunca voei.

( ) discordo totalmente () discordo () nem concordo nem discordo

( ) concordo ( ) concordo totalmente

10 - Quando preciso comprar uma passagem aérea, eu sempre pesquiso mais de

uma empresa antes de comprar.

( ) discordo totalmente () discordo () nem concordo nem discordo

( ) concordo ( ) concordo totalmente

11 - Sempre compro a passagem mais barata que encontro.

( ) discordo totalmente () discordo () nem concordo nem discordo

( ) concordo ( ) concordo totalmente

12 - Tenho uma empresa aérea preferida, mas se não consigo voar com ela,

escolho outra.

( ) discordo totalmente

( ) concordo

( ) discordo () nem concordo nem discordo

( ) concordo totalmente

13 - Quando fico satisfeito com o serviço de uma empresa aérea, sempre procuro

viajar com a mesma empresa da próxima vez.

( ) discordo totalmente () discordo () nem concordo nem discordo

( ) concordo ( ) concordo totalmente

14 - Quantos vôos de ida e volta nacionais e internacionais você completou nos

últimos 12 meses?

( ) 1

( ) de 2 a 5

( ) de 6 a 10
(...) mais de 10
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15 - Quantos desses vôos foram feitos com a (empresa) e quantos com outras

companhias aéreas?
Vôos feitos com a (empresa) _

Vôos feitos com outra companhia aérea, _

16 - Quantos desses vôos foram feitos com os seguintes propósitos:
• apenas para negócios? _

• apenas para lazer ou razões pessoais? _

• Combinaram negócios com lazer? _

17 - Indique a quantidade de cada um dos itens abaixo que existe em sua casa

(se houver mais de uma casa, indicar as quantidades de todas as casas
somadas).

Geladeira e freezer

18 - Qual o seu grau de instrução?

( ) Analfabeto/Primário Incompleto

( ) Primário completo/Ginasial Incompleto

( ) Ginasial completo/Colegial Incompleto
( ) Colegial Completo/Superior Incompleto
( ) Superior Completo
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Anexo 2 - Carta o-pizza utilizado para a aplicaçao dos questionários (1)
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Anexo 2 - Carta o-pizza utilizado para a aplicaçao dos questionários (1)
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Anexo 3- Cartão-pizza utilizado para a aplicação dos questionários (2)
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Anexo 4 - Pedido de autorização para realização da pesquisa no Aeroporto

Internacional de Congonhas

São Paulo, 22 de fevereiro de 2001

Para

Sr. Armando Schneider Filho

Superintendente da Infraero do Aeroporto Internacional de Congonhas

Att:

Sra. Vera Lúcia Lopes Ferreira

Seção de Comunicação Social

Informamos que Valesca Persch Reichelt, aluna do curso de mestrado nesta

escola, está realizando pesquisa acadêmica necessária para conclusão do curso,

e para tanto necessita aplicar instrumento de coleta de dados (questionário) nas

dependências do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo, nos dias 17

e 18 de março de 2001. Salientamos que o questionário em questão será aplicado

somente nas áreas públicas do aeroporto, e somente para brasileiros. A

entrevistadora Ana Schmitz estará colaborando na pesquisa, aplicando 50% dos

questionários.

Aguardamos a autorização de sua entidade, que deve ser comunicada à aluna

pelo telefone (11) 9118-1232, e enviada por escrito pelo fax (11) 3887-1443.

Sem mais, agradecemos antecipadamente o apoio e a atenção.

Cordialmente,

Zilla Patrícia Bendit

Orientadora do Projeto de Pesquisa
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Anexo 5 - Pedido de autorização para realização da pesquisa no Aeroporto

Internacional de Cumbica

São Paulo, 22 de fevereiro de 2001

Para

Sr. Tercio Ivan de Barros

Superintendente da Infraero do Aeroporto Internacional de Cumbica

Informamos que Valesca Persch Reichelt, aluna do curso de mestrado nesta

escola, está realizando pesquisa acadêmica necessária para conclusão do curso,

e para tanto necessita aplicar o instrumento de coleta de dados (questionário) em

anexo, nas dependências do Aeroporto Internacional de Cumbica - Guarulhos,

nos dias 11 e 12 de março de 2001. Salientamos que o questionário em questão

será aplicado somente nas áreas públicas do aeroporto, e somente para

brasileiros. A entrevistadora Ana Schmitz estará colaborando na pesquisa,

aplicando 50% dos questionários.

Aguardamos a autorização de sua entidade, que deve ser comunicada à aluna

pelo telefone (11) 9118-1232, e enviada por escrito pelo fax (11) 3887-1443.

Sem mais, agradecemos antecipadamente o apoio e a atenção.

Cordialmente,

Zilla Patrícia Bendit

Orientadora do Projeto de Pesquisa
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Anexo 6 - Carta de eproveçõc enviada pela Infraero do Aeroporto de

Congonhas
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Anexo 7 - Roteiro para as Entrevistas com as Empresas

Empresa:

Entrevistado:

Data:

Cargo:

1. Qual a estrutura de marketing da empresa? Onde a administração do

programa de fidelidade se encaixa?

2. Quando foi implementado o programa de fidelidade?

3. Com que finalidade foi criado o programa de fidelidade?

4. Quais são os objetivos atuais do programa? Foram mudados desde o

lançamento do programa? Esses objetivos estão sendo alcançados?

5. Qual o número de clientes inscritos no programa atualmente? E há três anos?

(crescimento do programa nos últimos anos)

6. São utilizados critérios de segmentação? Quais?

7. Quais são as formas de contato com os clientes? (verificar freqüência anual de

cada forma)

8. Existem comunicações personalizadas? Quantas por ano? Qual o resultado

obtido?

9. Existem comunicações padronizadas? Quantas por ano? Qual o resultado

obtido?

10. Existem canais de reclamações? Quais?

11. Como e por quem é feito o gerenciamento das reclamações? (um grupo ou

uma pessoa?)

12. Qual o tratamento dado às reclamações?

13. Existem canais de sugestões? Quais?

14. Como e por quem é feito o gerenciamento das sugestões? (um grupo ou uma

pessoa?) São os mesmos das reclamações?

15. Qual o tratamento dado às sugestões?

16. Os empregados estão envolvidos com o programa? Como? Quais

empregados estão envolvidos e qual o tipo de treinamento que adquirem?
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Anexo 8 - TranscriçIJo das Entrevistas com as Empresas

Entrevista TAM

Data: 12/03/2001

Empresa: TAM Linhas Aéreas

Entrevistado: Ulrich Mielenhausen

Cargo: Diretoria de Marketing de Relacionamento e Internet

Como é a estrutura de marketing da TAM (para posicionar o programa de

fidelidade) ?

Na verdade nós temos duas diretorias: uma de marketing de relacionamento e

Internet, que é a minha, e outra de marketing institucional. A minha diretoria cuida

desses assuntos que você já deve ter imaginado como fidelidade, parcerias,

internet, e a de marketing institucional cuida de assuntos de propaganda

institucional, promoções, toda a parte de marca, essas coisas todas.

Nesse caso, o Programa de Fidelidade fica sob a sua diretoria?

Eu tenho três gerentes: um do programa de fidelidade, um de parcerias (cartões

de crédito, hotéis, os nossos parceiros todos) e o outro de Internet (site TAM), por

enquanto.

Quando foi implantado o Programa de Fidelidade da TAM?

Em 1993.

Com que finalidade ele foi criado?
A fidelidade pela qual ele foi criado está no próprio nome dele: fidelizar a clientela.

Isso é o principal. E os objetivos acessórios são os de poder ganhar dinheiro com

esse programa, poder fazer promoções. O ato de fidelizar implica em garantir uma

venda constante.
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Então tem um objetivo econômico também?

Sim. A própria palavra fidelizar tem dentro de si esse tipo de conceito.

Atualmente os objetivos continuam os mesmos ou mudaram ao longo do

tempo?

O que nós vamos começar a fazer, e que não fizemos até agora, foi a troca de

estrutura de pessoas de informática e um melhor trabalho de aproveitar a massa

de clientes e as suas respectivas características para fins promocionais e estímulo

a usos de novas rotas, mais benefícios, sempre customizados. Quer dizer, o

grande benefício da fidelidade dos dias de hoje, que não podia ser antes, é que se

consegue com a informática de hoje ter o acompanhamento de comportamentos

bastante individualizados. Pode-se estabelecer um grupo de padrões. Mas isso

está no começo.

o sr. acredita que os objetivos estão sendo alcançados até este momento?
Inegavelmente o objetivo principal está sendo alcançado. Os maiores programas

de fidelização do mundo são de companhias aéreas, por uma razão muito simples:

todo mundo quer viajar. É o único produto que você tem na vida que dificilmente

enjoa. Uma coisa que você sempre quer mais é viajar. Você não quer cinco

carros, você não quer cinco vídeos-cassetes. Dinheiro sim, mas como não dá prá

dar dinheiro ..., não é? Então, viagem é o grande prêmio. A segunda coisa é que,

como as companhias produzem essa mercadoria, evidentemente junta-se a fome

com a vontade de comer. Você tem o melhor produto, gerado pela empresa que o

produz para os clientes que compram. São os melhores do mundo. Essa é a razão

pela qual o programa de fidelidade já traz seus benefícios: a pessoa está

estimulada a concentrar seus vôos na companhia.

o senhor tem o número de clientes inscritos?
Mais de um milhão.
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Como foi a evolução nos últimos três anos? O quanto cresceu, em

percentual?

Eu posso dizer que, em um ano, mais do que dobrou a base; e a tendência é

continuar crescendo bastante. Quer dizer, o programa tem sete anos de idade,

pois começou em 93. Começamos no mês de dezembro e passamos a ter um

milhão de clientes associados ao longo do ano passado. Em novembro (2000)

distribuímos o milionésimo trecho-convite, que é o convite para viajar de graça.

Temos mais de mil novas inscrições por dia, num total que pode alcançar de 23 a

30 mil por mês. Isso vêm de uma demanda natural de passageiros que têm

interesse em fidelizar-se. Estamos acertando também uma série de instrumentos

para melhorar ainda mais esse fluxo. Nós estamos melhorando a estrutura de

informática que é um negócio complicado, não é? Nós já temos umas 50 pessoas

trabalhando, mas que deve saltar para umas 80 logo, logo.

É uma basede dados pesada,não é?

É um negócio complicado, não é brincadeira não. É um negócio grande.

Quais são os critérios de segmentação que a TAM usa, entre todos os

clientes inscritos?

Basicamente, nós só usamos critérios relativos ao número de viagens por ano.

Nós, por enquanto, trabalhamos com três categorias: o Branco, que é o standard;

o Azul, em que ele deve ter viajado pelo menos 12 vezes num período de 12

meses corridos quaisquer - pode ser de novembro a outubro ou de março até

fevereiro, enfim, tenha voado 12 trechos ou 12 pontos. Basta fazer uma viagem

internacional para a Europa e já vira cartão Azul, com benefícios em média 25% a

mais de pontos nos seus vôos. E a próxima etapa, ou etapa superior, é o cartão

Vermelho, que vale um pouco mais. Tem que estar viajando 48 pontos, que

seriam quatro viagens para Paris, ida e volta, ou seriam cinco viagens para Miami,

por exemplo. Aí você vira Vermelho. Você tem em média 50% de bonificação

acima do que você ganha: se você ganha um ponto, vira um ponto e meio.
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Então existe o meio ponto ou um ponto?

Sim, ele pode ser fracionado. A idéia do ponto nasceu no programa, no início,

quando a TAM era uma empresa doméstica, só com classe única. Você fazia um

trecho, qualquer lugar que seja, ia para São José dos Campos ou para Manaus,

era um ponto. Como a empresa é claramente focada no busíness, na média

distância, o nosso programa é mais vantajoso para o executivo.

Quais são as formas que vocês têm de contato com os clientes dessa base,

e qual a freqüência?

Nós estamos em média enviando a cada trimestre uma comunicação, e estamos

agora começando com um programa de relacionamento via internet, por e-mail. Já

temos e-mail de mais da metade dos clientes ativos e estamos começando a nos

relacionar com eles de uma forma eletrônica, que é muito mais rápida. Estamos

nos estruturando, pois, tecnologicamente, existe uma série de requisitos para

fazer isso. Para mandar 250 mil e-meíls não é assim tão simples.

Mas provavelmente é menos custoso ...

Mais rápido, mais objetivo, mais customizado. Se eu faço mala direta, eu não

posso fazer 15 peças diferentes, enquanto que eu faço 300 e-mails diferentes. É

muito mais prático.

Existem comunicações personalizadas com os clientes?

Todos os e-mails são personalizados. Mas falar que é uma comunicação

personalizada é absolutamente, discutível. Porque personalizada você está

fazendo comigo e eu com você. Todo mundo sabe que se fizer um e-mail, se esse

e-mail não é uma não-resposta direta a um assunto ou chat pessoal, ele sabe que

esse e-mail teve algum tratamento quantitativo, pois sabe que não pode ter 300

mil pessoas para responder. O grande trunfo do conceito CRM, do one-to-one, é

que você consegue hoje, com muito mais precisão, saber a característica do

cliente e, portanto, fazer uma comunicação muito mais relativa à sua verdadeira

característica. Então, isso é verdadeiro. Não é ser personalizado, mas, sim, estar
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cada vez mais sob medida para os seus interesses, em tese, pois eu só vou saber

seus interesses se você me falar e eu não posso ouvir 300 mil pessoas. Então, eu

vou pelo comportamento dessas pessoas, vou pelas suas características

demográficas, entre outros aspectos. Enfim, aqueles pontos todos que dá para

fazer revisão. Por exemplo, você que trabalha em uma editora. Eu posso oferecer-

lhe uma viagem à sede da amazon.com ou da Bookstorm em Nova York, e isso

faz mais sentido para você do que para uma pessoa que joga tênis. O caminho vai

ser esse o que não deixa de ser muito importante. Só estou querendo tirar essa

falácia que se usa muito, mas que não é verdadeira. Verdadeira é a maior

probabilidade de acertar os interesses do nosso cliente. No fundo, a segmentação

que começou com homem/mulher, adulto/criança, esporte/não-esporte, e assim

por diante, é levada a um ponto cada vez mais profundo, pelos requisitos que a

informática nos possibilita.

E canais de reclamações, vocês possuem algum?

Sim, dispomos de vários. Nós temos a Central de Atendimento, que é uma central

24 horas dedicada exclusivamente ao Fidelidade, em que a pessoa pergunta

sobre seus pontos, algum problema que venha a ter, pede as suas solicitações em

relação a sua participação no Programa. Nós temos, por exemplo, o "Fale com o

Presidente", meio pelo qual nós recebemos qualquer tipo de informação para

poder monitorar a realidade da companhia. Esses são os principais canais. Nós

recebemos e-rnail, recebemos fax, inclusive você pela Central de Atendimento, no

"Fale com o Presidente". Tanto por via telefônica como a bordo, tem sempre um

folheto que você recebe, colocado escondido no avião. Você pode mandar uma

carta para o departamento "Fale com o Presidente", acompanhado, inclusive, pelo

comandante (Rolim Amaro). Se eu dissesse para você que ele responde todas as

cartas pessoalmente e se você acreditasse, você acreditaria em Papai Noel. Na

realidade, reportando-se a isso, ele acompanha as estatísticas. E os assuntos

mais sérios, ele cobra pessoalmente, pois ele está interessado, porque a

companhia é dele. Há um equilíbrio.
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Qual o tratamento dado a essas reclamações normalmente? Quem cuida

disso?

Normalmente tenho solicitações e reclamações funcionais que chegam à Central

de Atendimento - que faz parte da minha diretoria - ou de Operações como um

todo. Simplesmente atendemos o cliente, quer dizer, faz parte do próprio trabalho.

Pois se a pessoa faz a reclamação, ela a faz ao departamento que procede. É

óbvio que lá tem as informações e vai fazer aquilo que a pessoa quer. Se a

pessoa for mal atendida, não estiver satisfeita, ou a sua solicitação não foi

atendida, ela vai ao "Fale com o Presidente", e aí entra um ritual de cobrança, de

saber o que está acontecendo, quem está reclamando; o escopo já é outro, não é

o escopo operacional, não é a pergunta "eu fui no hotel tal e tal que vocês têm

parceria e não creditaram na minha conta". É diferente, é um conceito de: "Olha,

o meu cartão está uma porcaria, não gostei, o cara me atendeu mal. .." coisas

desse tipo. É outra instância. Normalmente é lá que eles cuidam disso. No SAC

normalmente você reclama, solicita providências. No que se refere ao ombudsman

e assemelhados, no nosso caso o ombudsman é o próprio "Fale com o

Presidente" .

E as sugestões? É o mesmo caminho?

As sugestões eu recebo aqui, volta e meia. Tem lá muitas questões: aumentar o

limite de prazo (isso recebemos diariamente). Mas o jogo tem um nome, quer

dizer, nós queremos dar passagens para quem voa muito, clientes que utilizem

suas passagens logo. Não queremos deixar a pessoa acumular passagem para a

aposentadoria, então, essa é a regra do jogo, até porque estão ganhando essas

passagens de graça. Essa é a nossa regra. E o nosso programa é o melhor do

mundo, porque é o único programa que não tem exceção de embarque, nenhuma.

Nem tantos passageiros por vôo?
Não, nenhuma. Nem a American nem ninguém tem isso. O nosso é o único que

tem isso.
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E a intenção é manter essa regra?

Pretendemos manter isso. É a nossa grande arma de propaganda.

E quanto ao envolvimento dos empregados com o programa de fidelidade?

Como eles estão envolvidos, quais os empregados que estão envolvidos?

Na verdade o Programa de Fidelidade é um programa que, para os empregados -

enquanto equipe de empregados da TAM, que está hoje em 6 mil e poucas

pessoas -, ele não tem muita significância, porque o empregado quando voa, voa

de graça, ele não junta pontos. A única relação que ele tem com o programa é

informar o cliente. O envolvimento é emocional porque ele faz parte da

companhia, o clima aqui é muito bom, as pessoas são muito jovens, têm vontade

de trabalhar, a empresa está crescendo ... então, faz parte da empresa. Agora,

praticamente, as únicas pessoas que têm envolvimento com o programa são

aquelas que têm o cartão de crédito de fidelidade. Você conhece?

É o da Credicard?

Não, é da TAM administrado pelo BCN e Bradesco. A essência quer dizer o

seguinte - a Varig tem isso no Smiles, é a mesma coisa: Todas as suas compras

geram pontos, na razão de 1% de suas compras. No nosso caso, é o cartão mais

agressivo também. Nós temos o cartão mais agressivo de fidelidade, cada viagem

é como se fosse mil milhas, as outras, para quem viaja pela Varig ou pela

American, o trecho mínimo é 500 milhas. Por exemplo, o passageiro vai daqui

(cidade de São Paulo) para Curitiba, a distância típica é duzentas e poucas

milhas. Na Varig você vai ganhar 500, e não mil. Então, a pessoa tenta viajar com

a American ou United com bilhete grátis, está cheio de armadilhas no caminho

para conseguir voar. O nosso programa está à frente do deles por causa disso. E

mais: você pode pegar uma passagem de ida, e comprar a volta em preços e

condições especiais. São três vantagens.
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Entrevista TransBrasil

Data: 11/05/2001

Empresa: TransBrasil S/A Linhas Aéreas

Entrevistado: Marcelo Bento Ribeiro

Cargo: Chefe de Divisão de Reservas

o sr. pode explicar qual é a estrutura de marketing da TransBrasil e onde
entra a administração do Transpass nessa estrutura?

O Transpass é um departamento independente, ele não está ligado a Marketing.

Ele tem sua própria estrutura, está subordinado a mim. Eu sou gerente de

Reservas e do Transpass. E eu, por minha vez, estou ligado ao vice-presidente

Comercial. O departamento de Marketing também está ligado ao vice-presidente

Comercial, logo, estamos na mesma área da empresa. E trocamos todas as

informações que são necessárias. O que nós precisamos deles, eles fazem para

nós dentro da mesma área. Mas o Transpass não está subordinado ao Marketing.

Até porque o departamento de Marketing da Transbrasil é um departamento de

propaganda. Não é um departamento de estudos de mercado.

Quando começou o programa Transpass?
O Transpass comemorou dois anos ontem. É um programa extremamente novo, o

mais novo no mercado. Estamos com projeção para o meio do ano de quase

400.000 associados, o que é um crescimento bastante rápido, muito mais rápido

do que a gente imaginava. Isso ocorre em função da aceitação que o mercado

brasileiro já tem com programas de milhagem hoje e fidelidade. Como não é mais

uma coisa nova para o consumidor, principalmente para o consumidor de

companhias aéreas, a aceitação é muito mais fácil hoje, para qualquer outro que

entre no mercado. Tivemos um crescimento bem mais rápido do que se esperava

e, nesses dois anos, procuramos consolidar o serviço, consolidar o programa,

melhorar o serviço que estamos prestando aos clientes. Trabalhar para que nós

possamos crescer com tranqüilidade, e não apagando incêndio.
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Quando o programa foi criado, há dois anos, qual era sua finalidade?

Há dois anos a TransBrasil passou por um reposicionamento. A companhia

sempre foi uma empresa muito voltada para turismo de lazer e, desde então, nós

vínhamos buscando o turismo de negócios. E não existe possibilidade de se

buscar o mercado executivo sem programa de milhagem. Assim, a primeira função

do Transpass foi adequar-se a uma necessidade do mercado. Uma premissa para

o turismo executivo de que tem que poder acumular milhas, esse aspecto todo.

Essa foi a primeira função. A segunda é, obviamente, fidelizar o cliente

TransBrasil. A empresa tinha e tem uma base de clientes fiéis, só que nós não os

premiávamos por isso. Deste ano para a frente a nossa missão é conhecer melhor

esse cliente. Usar mesmo o database que estamos acumulando, já faz dois anos,

e saber quem são essas pessoas, como elas viajam, quando elas viajam, que tipo

de viagem elas gostam de fazer. Porque, agora, a gente já tem uma massa de

dados suficiente para isso.

E, atualmente, você diria que os objetivos são os mesmos de quando foi

lançado o programa ou eles foram sendo adaptados?

Eu diria que a função primeira do Transpass, que foi a de agregar valor ao produto

TransBrasil, já foi cumprida. E agora o que precisamos é buscar a fidelização das

pessoas, além de novos associados, e conhecer o perfil dessas pessoas. A

primeira função, a primeira missão, foi cumprida. Agora, temos outras missões

muito mais desafiadoras.

Para atingir esses objetivos você acredita que o caminho seria conhecer

melhor essa base de dados?

Sem dúvida.

o número de inscritos você disse que são 400 mil. Você tem algum dado de

evolução, com relação há um ano, quanto era?
Há um ano, eu não sei, mas há seis meses eram 250 mil.
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Praticamente dobrou em seis meses...

Temos feito algumas ações e isso tem dado resultado positivo em relação ao

número de associados. E o que é interessante do Transpass é que ainda temos

um índice de utilização de vôos dentro do cadastro de associados bastante alto.

Em programas que já têm mais tempo de estrada, já começa a diminuir isso.

Há clientes que não são mais ativos?

Com certeza. Cerca de 80% do nosso cadastro são de pessoas que voam

realmente. Temos consciência de que a tendência é diminuir. Enfim, até aqui, para

a empresa esse é um índice muito gratificante.

Quais as características do programa que você considera que são

diferenciadoras, ou seja, que proporcionam vantagem frente aos outros

programas?

A primeira opção que fizemos foi de ter um programa de milhagem e não de

pontos, porque a companhia realmente acha que é mais fácil para o público

entender, porque ele já se acostumou, e porque ele remunera realmente seus

melhores clientes, que são os que fazem os trechos mais longos.

Vocês acham que é mais justo?
É mais justo! Não tem sentido penalizar quem voa mais dando a mesma vantagem

que damos para quem voa um trecho pequenininho. Alguns trechos pequenos,

que são muito importantes, como é o caso da ponte aérea, aí a TransBrasil

bonifica. Essa tem sido a política do Transpass. Hoje, a gente dá 1.500 milhas na

ponte aérea por trecho voado. Essa tem sido a nossa política e achamos que

realmente é o que o público prefere. Até porque para ele faz muito mais sentido

precisar de 47.000 milhas para ir para os Estados Unidos do que três pontos e

meio, algo desse tipo. Acabamos por optar pelo programa de milhagem e acredito

que isso foi entendido pelos nossos clientes. Até diria que foi uma preferência

deles mesmos, nos estudos que foram feitos antes do lançamento do programa.
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Dese modo, essa seria a primeira diferenciação de alguns outros programas.

Outra é a quantidade de milhas que se precisa para viajar, é um percentual, é uma

quantidade de milhas menor do que o Smiles, por exemplo. E mesmo o tratamento

que nós damos a esses clientes. Sabemos que o Smiles tem milhões de queixas

de pessoas que querem viajar e não acham vôo. Eles limitam muito o número de

assentos, e nós procuramos não limitar tanto. Embora tenhamos o mesmo

compromisso que qualquer companhia aérea tem de manter a rentabilidade de um

vôo, a TransBrasil procura direcionar mais assentos a esse público, justamente

para evitar esse tipo de problema. Outro de nossos investimentos é em serviços.

Não usamos certificados, é um banking mesmo, como se fosse uma conta de

banco. Hoje, o cliente ainda precisa ligar para cá, para uma Central de

Atendimento para ter o seu bilhete-prêmio emitido. Só que vamos passar esse

serviço para as lojas da TransBrasil em questão de um mês. Assim, mesmo três

horas antes do vôo o passageiro pode utilizar suas milhas para emitir um bilhete-

prêmio e viajar. Isso, quando se vê programas americanos, é muito diferente. Na

Continental, precisa-se de 14 dias de antecedência para viajar, para solicitar um

bilhete. Na Way Advantage também é necessário uma certa antecedência. Nesse

aspecto estamos procurando nos diferenciar também: ter flexibilidade.

Vocês usam algum critério de segmentação nessa base de clientes que já

têm cadastrados? Que tipo de critérios vocês usam para segmentar?

Como eu já disse, esse é um novo desafio, e vamos começar a fazer isso agora.

Temos feito algumas ações, e segmentação depende do que nós estamos

querendo. Podem ser aqueles que mais voam, podem ser aqueles voam Rio-

São Paulo, podem ser os que voam no Nordeste, pode ser por sexo, idade,

dependendo da ação de marketing que for tomada.

Mas o cartão mesmo é de um tipo s6, por enquanto?
No cartão, não tem níveis de elite ainda. Ou seja, coloca-se o Smiles Prata, Ouro

ou Diamante, o TAM Vermelho ou Branco ... Nós ainda não temos níveis de elite,
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ainda não fazemos esse tipo de segmentação. Esse é um projeto mais para frente

um pouquinho, talvez ainda este ano, porém, mais para a frente.

Quais formas de contato vocês usam para se comunicar com os clientes?

Basicamente, o que temos usado é correspondência, tanto no extrato quanto nas

correspondências periódicas - esse é o mais utilizado. Tem ainda o e-mail, para

aqueles que manifestaram o desejo de receber informações por esse meio.

Nesse caso eles manifestaram esse desejo na ficha cadastral?

Não foi na ficha cadastral. Na ficha cadastral tem um espaço para se colocar o e-

rnail. A empresa envia um e-mail e pede que, se o cliente não quer receber mais,

que ele nos informe. Nós temos procedido dessa forma. E o que estamos em

finalização de projeto é para usar o SMS - Short Messages Service, que é o

recebimento de mensagens pelo celular. É um broadcast que se faz: soltamos

uma mensagem e vai para o celular das pessoas que têm celular cadastrado e

que querem receber.

Vocês já fizeram isso alguma vez?

Não, esse é um serviço que nos foi oferecido e estamos vendo a melhor forma de

utilizá-lo. Ainda está em fase de estudo, mas é quase certo que estaremos

utilizando. Porque é instantâneo, é muito melhor que o e-mail até. Porque no e-

mail temos um índice de perda muito grande. Há pessoas que têm cinco e-mails,

alguns que nem olham, ou não usam mais ... As pessoas mudam muito de

endereço eletrônico, e não é todo servidor que te avisa que aquele e-rnail não

existe mais.

E você tem algum dado de quantas comunicações são feitas por ano com

esses clientes, aproximadamente?
Comunicações para o cadastro inteiro são quatro vezes por ano. Mandamos o

extrato junto com alguma outra comunicação que queiramos fazer quatro vezes

por ano para todo mundo. E, para aquelas pessoas que têm movimento de vôo, a
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cada mês nós mandamos. Desse modo, se o passageiro voou o mês passado,

este mês mandamos o extrato e, com esse extrato, pode ir algum encarte. Se o

cliente é realmente freqüente, todo mês nós falamos com ele. Se ele não é tão

freqüente assim, depende de quanto ele voa. Se o cliente não voou este ano, são

quatro vezes.

E existem comunicações personalizadas?

O extrato é personalizado: vai com o nome da pessoa e, dependendo do número

de milhas que ele tem, são mensagens diferentes também. Então, ele é uma

comunicação personalizada.

Mas vocês já fizeram algum tipo de promoção, como por exemplo, "vamos

nos comunicar só com quem voa ponte aérea Rio-São Paulo"?

Fizemos sim. Quando relançamos nossa ponte aérea, fizemos uma comunicação

direcionada para todas as pessoas que já haviam voado ponte aérea da

TransBrasil alguma vez na vida ou que morava no Rio ou em São Paulo.

Pessoas que já haviam utilizado ponte aérea e que estavam no programa?

Sim. Ou que estavam no programa e tinham domicílio no Rio ou em São Paulo.

Fizemos uma comunicação direcionada para essas pessoas. Foi até uma parceria

com a editora Globo; mandamos uma revista Época de brinde e, na publicação,

tinha uma propaganda da ponte aérea. Foi essa a peça enviada.

Essa peça foi enviada para quantos clientes?

Foram 130 mil clientes. 130 mil revistas enviadas.

Considerando que os extratos não são padronizados, vocês têm alguma

comunicação padronizada?
Os encartes. Uma parte do extrato é personalizada, e tem outra que eu posso

adicionar informações e padronizar ou não. Normalmente, dependendo do
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tamanho do que vamos falar, colocamos tudo no extrato. Agora, se for uma coisa

maior, aí temos que produzir mesmo um folheto e encartar.

Existe algum canal de reclamações?

Existe a Central de Atendimento do Transpass, que é um número toll free, ou seja,

um 0800, a Internet também tem o "Fale conosco" e cartas. São os três meios de

comunicação que as pessoas têm com o Transpass. A imensa maioria liga quando

tem alguma reclamação.

Que tipo de tratamento é dado para as reclamações?

A grande maioria das reclamações não é sobre características do programa, são

sobre falhas mesmo, de crédito de milhas. Essas são 90% das reclamações que

chegam para nós. "Não chegou milhas no extrato por isso ou por aquilo", ou "o

meu cartão não chegou", o que também pode acontecer, principalmente quando é

no exterior, que envolve dois correios, aí fica complicado mesmo. Tudo isso tem

um tratamento básico: fazemos uma checagem de informações e processamos a

inclusão dessas milhas ou não. E quando é questão de cartão, de

correspondência, fazemos o reenvio. Isso é transparente. Agora, quanto às

reclamações mesmo, elas são tratadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente.

Normalmente, o Transpass encaminha; se for por telefone é transferido; se for por

e-mail, eles repassam o e-mail para o SAC, e o SAC faz todo um tratamento, faz

um controle estatístico de quantas reclamações do mesmo tipo já vieram e

repassam para mim. Diante disso, algumas situações podem ser revistas em

função de reclamações. E muitas situações chegam para mim direto também.

Já aconteceu de ser tomada alguma ação em função desses dados sobre

reclamações que chegam para você?

Já aconteceu de descobrirmos problemas na folheteria. Tinha uma frase que

realmente estava dúbia e dava margem a várias interpretações. Revimos o texto

em função disso, em função de feedback de cliente mesmo.
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E sugestões? São usados os mesmos canais para sugestões?
Usam, mas é engraçado, não tem tantas sugestões assim. As sugestões estão

mais relacionadas a pedidos. Você não perguntou se nós temos os elite leveis

(Níveis de elite)? Esse é um pedido que já vem acontecendo. A empresa conta

com uma consultoria internacional para definir os rumos do programa e tudo mais.

E é até um conselho deles mesmos de esperar o programa ter volume, para

depois determinar quais são os níveis de elite que a TransBrasil pode e quer

oferecer. Seria muito fácil copiar do mercado, mas eu não sei se com isso vamos

estar agradando nosso cliente. É por isso que mencionei: isso é uma coisa que

talvez até o final do ano já tenhamos implantado, pois estamos analisando o perfil

de utilização das pessoas para saber quem é o nível elite da TransBrasil; quem

são os meus melhores clientes. É uma constante esse tipo de sugestão: "Eu

gostaria que tivesse os níveis de elite ...".

E os canais são os mesmos (para sugestões e reclamações)?
Os canais são os mesmos, embora normalmente as sugestões chegam por e-mai!.

É engraçado, as reclamações são por telefone, e as sugestões por e-mai!.

Qual o envolvimento dos empregados da TransBrasil como um todo com o
programa? Que tipos de empregados estão envolvidos, de que maneira?
Na verdade, todo mundo que tem algum contato com o cliente é envolvido com o

programa. Não tem como não ser. Nós temos um grupo, que são os empregados

diretamente ligados ao Transpass, que estão 24 horas por dia pensando no

Transpass. Esses trabalham no próprio setor. Algumas dessas pessoas são os

chamados "monitores de treinamento". Constantemente, eles vão às bases da

TransBrasil para ver como é que está sendo o atendimento, se as pessoas estão

com dúvidas sobre o programa, os empregados ... Se eles estão com dúvidas, se

eles sabem como funciona o programa ... Estamos sempre mandando alguém para

algum lugar para detectar como é que as coisas estão acontecendo. E para treinar

mesmo, não é? Como em turismo de um modo geral, não só em companhia aérea
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como em agência e hotelaria, existe uma rotatividade grande. É uma guerra

constante manter todo mundo informado e treinado.

Vocês fazem treinamento do Transpass mesmo para, por exemplo, pessoal

de vôo, pessoal de loja?

Nós fazemos um briefing com o pessoal de vôo, e é um material escrito. Não

existe um treinamento formal de pessoal de vôo. Existe um treinamento formal,

sim, para pontos de emissão, check-in, lojas de um modo geral, e reservas, que é

o atendimento telefônico. Esses recebem treinamento formal e uma visita

periódica. Até porque, quase 100% das vezes, os empregados começam a

trabalhar sem treinamento formal. Então, temos que mandar alguém lá para,

digamos, apagar o incêndio, e depois marcar o treinamento.

Não é feito um treinamento antes do empregado começar a trabalhar?

Quando é em São Paulo é mais fácil. Quando é base, nem sempre se consegue.

Porque assim, e eu não posso dizer para o gerente da base que ele só vai colocar

o empregado para trabalhar depois do treinamento. Ele precisa. Às vezes são

questões de urgência. Então, apagamos o incêndio e depois fazemos um

treinamento formal.

Existem turmas mínimas? Por exemplo, na base precisa um número mínimo

de empregados para fazer um treinamento ou vocês trazem para cá?

O que fazemos, às vezes, é casar com outros treinamentos. Por exemplo, vai ter

um treinamento de emissão, nós pedimos licença, um dia... Na verdade, o

treinamento Transpass é extremamente simples, porque é mais uma questão de

conceito, tem poucas entradas de sistema, coisa que todo mundo precisa saber.

Assim, consome-se algumas horinhas de outros treinamentos. Aproveitamos para

casar os interesses e as necessidades.
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Entrevista Varig

Data: 30/04/2001

Empresa: Varig Brasil

Entrevistado: Isabela N. Nobre Machado

Cargo: Gerente de Marketing do Smiles - Programa de Milhagem

Você poderia explicar como é que é a estrutura de marketing da Varig e onde

entra o Smiles?

Eu posso te explicar como é a estrutura de marketing do Smiles. O marketing é

composto de quatro áreas. Uma de Produtos, e aqui falamos de promoções, dos

diferentes níveis de cartão, projetos, como o lançamento de um novo cartão ou

novos tipos de premiação. Temos uma área de Comunicação, e aí nós estamos

falando de toda a comunicação para o participante por meio de marketing direto,

malas diretas, newsletters, cartões postais etc., internet inclusive. Usando a

internet como um canal de comunicação, como também a comunicação interna

para o pessoal de linha de frente. Então, lançamos uma nova promoção. É

importante que, por exemplo, todos os operadores da Central de Atendimento do

Smiles conheçam essa promoção, saibam dar informações sobre a promoção.

Assim, também cuidamos dessa comunicação interna.

Outra área existente é a de Mercado, e aqui nós temos o nosso link com a Star

Alliance e o Smiles, entre aspas. Das diferentes empresas que compõem a Star

Alliance, cada uma delas tem um programa de fidelidade diferente. Temos uma

pessoa que faz esse link e essa área de Mercado também tem um link muito

grande com a área de Pesquisa da Varig. Através da área de Pesquisa ela recebe

informações do mercado e solicita, por exemplo, os focus groups com

participantes do Smiles. Estamos criando agora, acabamos de lançar, um Smiles

News, que, na verdade, é um clipping diário com informações que saem na mídia

impressa sobre programas de fidelização. Não só programas de fidelização de

companhias aéreas, como programas de fidelização de um modo geral, nos

supermercados, enfim, essas várias empresas que têm programas de fidelização.
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A última área é a de parceria não-aérea. São todos os contatos com os bancos,

cartões de crédito, postos BR, aonde sempre estamos procurando parceiros para

o programa que tenham marcas importantes e que ofereçam produtos e serviços

adequados ao perfil do participante. Com isso, além de oferecermos um produto

diferenciado, aumentamos a rentabilidade do programa, é uma receita.

E dentro da área de Marketing da Varig como um todo, onde a área do Smiles

se encaixa?

Na verdade, essa área não se reporta ao Marketing da Varig como um todo.

Temos um link com o pessoal de marketing no sentido de que toda a área de

promoções e eventos sempre entra em contato conosco para ver se há interesse

em estar oferecendo algum tipo de promoção para o participante Smiles, mas ela

não se reporta à área.

A área de Marketing é composta de uma área de Promoções e Eventos, uma de

Produtos, e aqui produto, na verdade, fala-se basicamente de produto e serviço de

bordo e serviços de terra. Serviço de bordo é toda a parte de entretenimento de

bordo, refeições, contratação de code share, etc., mas são serviços destinados ao

cliente Varig e não necessariamente ao participante Smiles. Nem todo passageiro

de Primeira Classe é participante do Smiles. E uma área de Serviço de Terra, que

cuida de salas VIP, estrutura de lojas, quiosques em shoppings centers etc., e

uma área de Comunicação. Mas aí a estamos falando de comunicação mais

institucional, toda a parte de campanhas publicitárias da Varig como um todo. E o

nosso link com eles é assim: se temos interesse em publicar algum anúncio para

divulgar o Smiles, eu falo com essa área que na verdade faz essa publicação,

monta o anúncio e me apresenta, porque cuido da comunicação, mas no que diz

respeito a marketing direto. Toda a parte de marketing institucional, até mesmo do

Smiles, está dentro dessa área de comunicação de marketing da Varig. Tem

sempre um contato muito grande, mas uma área não está na mesma estrutura da

outra.
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E quando que foi implantado o Smiles?

Em 1986.

Quando ele começou qual era a finalidade?

Eu não estava aqui nessa época, mas já estava na Varig. O motivo maior da

empresa naquela época ter lançado um programa de fidelidade era justamente

atender as expectativas do mercado. A Varig tinha uma concorrência, a

concorrência entrando no Brasil oferecendo programas de fidelização, que tinham

um apelo muito grande. Nos Estados Unidos, até hoje, eles são enormes. E a

idéia basicamente era atender à expectativa do cliente, não perdendo

competitividade.

E hoje? Os objetivos atuais são os mesmos ou eles mudaram ao longo

desses anos desde que foi lançado?

Ao longo dos anos o que fizemos foi procurar diferenciar o programa Smiles de

outros programas de fidelização. Porque, na verdade, quando se lança o produto é

como se fosse uma commodíty, todas as empresas aéreas hoje, ou a grande

maioria, têm programas de fidelização. A idéia principal, hoje, é estar agregando

ao programa features que realmente têm um valor para o participante. Por isso

que a área de parcerias nesse ponto é muito importante, porque vai estar

agregando marcas, oferecendo produtos e serviços. Temos que estar

constantemente pensando em oferecer novidades, agregar valor ao programa,

que é a grande diferença. Acho que no início o trabalho era muito mais

operacional, para estruturar todo o programa. Hoje, ele já está estruturado. Temos

é que buscar formas de o cliente estar optando por esse programa e não por

outro.

E você acredita que os objetivos estão sendo alcançados?

Acho que ainda temos um longo caminho a percorrer, o que é legal. Assim, a

empresa já conquistou muito, se olharmos para trás, a evolução é enorme, O
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programa começou muito pequenininho... Eu não tenho aqui os números, mas

nesses anos cresceu vertiginosamente. Hoje, temos 3,3 milhões de participantes.

É o que iria perguntar agora...

3,3 milhões de participantes. É um volume bastante significativo.

Por exemplo: há três anos, que volume era esse, s6 para termos idéia da

evolução.

No início, o programa tinha cerca de 100 mil participantes. É uma evolução

gritante.

Que características você considera diferenciadoras do programa?

Sem dúvida nenhuma eu diria que ele é um programa não só da Varig. Primeiro,

ele é um programa da Varig, Rio Sul, Nordeste e Pluna e empresas da Star

Alliance. Isso faz com que o cliente tenha uma opção muito grande de vôos da

malha aérea. É diferente de uma pessoa pertencer a um programa de uma única

empresa, entendeu? Fica muito mais limitado. A possibilidade de um passageiro

estar acumulando milhas, tem várias empresas e pode voar em qualquer uma

dessas companhias e acumular milhas do programa. Isso já é uma grande

vantagem, 15 empresas da Star Alliance, mais a nossa rede do grupo, da

FFBPart, a Varig, Rio Sul, Nordeste e Pluna. A malha aérea é muito grande.

Outra ponto que é interessante, e tem um apelo muito grande para o participante,

principalmente o residente aqui no Brasil, é o grupo de parceiros do programa,

parceiros não-aéreos, como os postos BR, Embratel... Quer dizer, são parcerias

que têm tudo a ver com o público brasileiro.

E tem-se possibilidade de estar acumulando milhas sem estar voando ...

Exatamente.
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Existem os cartões de crédito também ...

Sim. Quando se olha um programa de fidelidade de uma empresa estrangeira, a

maioria, claro, até porque ela está sediada em outro país, é formada por parceiros

locais. Exetuando-se a rede hoteleira e locadoras de automóveis - que estão no

mundo todo -, na verdade, os parceiros são locais. Por isso o uso do Smiles, para

o brasileiro, tem um apelo muito grande, porque tem empresas parceiras

brasileiras, além, obviamente, de todas aquelas estrangeiras que têm a ver com o

perfil viagens, locadoras de automóveis, redes de hotéis... O próprio cartão de

crédito, apesar dele ser um cartão voltado para residentes no Brasil, é aceito

internacionalmente.

E que critérios são usados para segmentar os vários participantes do

programa, porque há os diferentes cartões ...

Temos quatro níveis de cartão: o Azul, que é o cartão básico, o Prata, que é o

imediatamente a seguir, o Ouro e o Diamante. À medida que o participante vai

voando mais conosco, ele vai tendo a possibilidade de atingir um outro nível de

cartão. Para quem voou nos últimos doze meses, 25 trechos ou 20 mil milhas, ele

já atinge o cartão Prata. Os últimos doze meses, excetuando-se o mês corrente.

60 trechos ou 50 mil milhas o cartão Ouro, e 100 trechos ou 100 mil milhas, o

cartão Diamante. E a segmentação é feita dessa forma, baseada em milhas

voadas. E é importante ressaltar aqui, as milhas que são acumuladas por meio

dos parceiros, elas não contam para upgrade do cartão, elas contam para prêmio.

Então, para alguém tirar um bilhete para Smiles grátis para qualquer lugar da

América do Sul, precisa de 20 mil milhas. As milhas que se acumula com os

parceiros, consegue-se transformá-Ias em bilhetes grátis. Agora, elas não contam

para upgrade de cartão, até porque o nosso negócio principal é, obviamente, vôo.

Nosso interesse maior é que ele voe com a gente, por isso os parceiros são s6

para acelerar, é tipo um acelerador de milhas mesmo, acelerador de viagem

grátis. Um parceiro é visto pelo cliente como: "Esse aqui é meu acelerador de

viagem grátis. Eu vou gastar mais no meu cartão de crédito porque eu vou poder

conseguir a minha viagem grátis mais rapidamente." É essa segmentação. O
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cliente Prata tem determinados benefícios que o detentor do Ouro já tem um

pouquinho melhor. Há, por exemplo, franquia de bagagem, bônus sobre as milhas

voadas. O Prata tem 25% de bônus, o Ouro 50% e o Diamante 100%.

Ou seja, ele voa e dobra suas milhas.

Ele dobra as milhas. Por exemplo, essa promoção que estamos fazendo agora na

ponte aérea, no trecho Rio-São Paulo. Aliás, na verdade, ponte Varig Rio Sul, pois

engloba também Brasília, Pampulha e Belo Horizonte. Nós estamoos oferecendo

1.500 milhas por trecho. Assim, no caso de um participante Azul, se ele vai e volta

sete vezes, eu digo ida e vinda, porque ele tem que ir e voltar ao Rio sete vezes,

ele já tem 21.000 milhas, porque é três mil cada ida e volta. Desse modo, ele já

tem um bilhete grátis para qualquer lugar da América do Sul. Já o Diamante,

porque tem a bonificação, ele só precisa de cinco, porque ele acumula mais. É

sempre sobre as milhas voadas porque, quando se faz uma promoção, por

exemplo, diz-se assim: Olha, nesse trecho você tem 1.500 milhas de bônus, não

significa que o Diamante, por exemplo, vai ter três mil, porque a bonificação de

100% sobre as milhas voadas, nesse trecho, por exemplo, são 500 milhas voadas.

Então, o Azul vai ter 1.500, mas o diamante vai ter 100% de 500.

Então não vai dobrar a promoção?
Toda a promoção é assim. O cliente tem milhas de promoção que também não

contam para upgrade de cartão, e as milhas efetivamente voadas que contam

para bonificação de milha de cartão, de 25, 50, 100, e contam também para

upgrade.

Quais as formas que a empresa usa para entrar em contato com esses

clientes?
Os canais são sempre por meio de mala direta ou, esporadicamente, usamos a

mídia de massa. Agora, recentemente, utilizamos para estar comunicando não só

a ponte como também outra promoção do Brasil. Mas normalmente o que usamos

é o canal de marketing direto por meio de mala direta. Temos uma newsletfer que
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é publicada a cada três meses, e encaminhada para o cliente. Temos a própria

internet, o site do Smiles, estamos começando a fazer agora a comunicação pelo

E-mail News: são novidades do programa. Estamos começando inicialmente uma

vez por mês, e devemos estar possivelmente colocando uma a cada 15 dias para

não ter também um overload de informações para cliente que acaba sendo chato.

Triamos muito esse E-mail News. A publicação tem que ser algo que tenha um

apelo legal para o cliente, sabe? É uma promoção que tem tudo a ver com ele:

estamos dando umas milhas. Ou é uma coisa que ele entra num concurso e

ganha um superbrinde. Não quero que o passageiro diga: "Ai, meu Deus, outro e-

mail do Smiles, não aguento mais." Eu quero que ele diga: "Oba, veio outro e-mail

do Smiles, vamos ver o que tem de legal para mim." Esse é o objetivo de estar

usando esse canal.

Mas imagino que nem todos os três milhões de cadastrados recebem

comunicações por e-maíl,

Ah, não. Temos 400 mil e-mails cadastrados, que já é um volume bastante

significativo. O que estamos fazendo é justamente uma campanha interna com os

operadores, para estar fazendo update do trabalho, de e-mails. Porque o e-mail

caduca, assim, a cada três meses ele já mudou. As pessoas mudam de empresa,

por isso temos que estar constantemente atualizando.

Vocês têm algum tipo de comunicação personalizada mesmo?

Temos. É importante dizer que temos uma empresa que presta serviço, uma

empresa de marketing direto. Ela cuida de toda padronização da comunicação. A

Varig tem obviamente nossa base. Então, se vamos criar uma promoção que é

uma promoção para quem tenha mais de 25 mil milhas em conta, estaremos

segmentando a base, vendo quem tem mais de 25 mil milhas e estar direcionando

a comunicação só para eles. O legal do marketing direto é justamente isso, de

poder estar direcionando a comunicação e a oferta do produto para a pessoa

certa; vai ter apelo para esse cara aqui. Recentemente também fizemos uma

promoção que era o seguinte: o cliente tem que estar voando, ele tem que voar 20
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trechos para manter-se no Prata. Digamos que ele é Prata mas, nos próximos 12

meses, ele tem que estar voando aquilo para se manter naquele nível de cartão,

para ele não receber um downgrade. Pegamos na base Prata, Azul e Ouro quem

está num percentual "x" de atingir esse prêmio e direcionamos uma oferta dizendo

o seguinte: "Se você voar, você precisaria, por exemplo, de 8 trechos até a data

"x" para se manter nesse nível; se você voar 4, estou te dando um desconto de

50%, e aí o mantemos nesse nível." Desse modo, segmenta-se a base e

direciona-se a oferta.

A newsletfer ainda não é segmentada. Na verdade, temos duas newsletfers: uma

newsletfer Brasil e uma newsletfer para América do Sul. Ela já tem segmentação

única que é para atender o público da América do Sul. Por que isso? Porque o

Smiles também é forte na América do Sul, principalmente na Argentina, e porque

quando se fala em newsletfer e em espaço na newsletfer para comunicar, por

exemplo parcerias, determinadas parcerias que são fechadas na América do Sul,

principalmente aquelas que dizem respeito a cartão de crédito, têm um apelo

muito local, para residente lá. Com isso, acabávamos tendo dificuldade em

conseguir espaço na newsletfer única que existia, para comunicar essa parceria

que tinha um apelo somente para um pedaço da base. Por isso segmentamos. Até

a primeira edição vai sair agora, da newsletfer da América do Sul, comunicando

parcerias entre outras informações.

E é em Espanhol?

Sim. Nós temos a edição em português também, mas essa é uma edição em

Espanhol.

Quantas correspondências personalizadas da Varig, do Smiles, vocês

mandam aproximadamente para os clientes anualmente?

Isso é difícil dizer, porque varia muito, em função até do próprio mercado, porque

nós, da noite para o dia, temos que sair com promoções individualizadas para

responder a uma demanda do mercado, ou a um contra ataque da concorrência.

Tem em média jobs de comunicação, uns 150/ano, mas esses jobs, de um modo
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geral, desde newsletter, vai para todo mundo, até a criação de um layout de um

novo cartão. Mas é difícil dizer, pois enviamos cartão de aniversário, é algo muito

personalizado, mas é difícil.

E qual o resultado? Dá para sentir a diferença com a correspondência mais

personalizada?

Dá, sem dúvida nenhuma, porque temos todo um retorno de cada ação dessas

para saber se o percentual foi o esperado. Tem todo um controle e, com certeza,

sempre que se direcionar uma comunicação e oferecer o produto certo, para a

pessoa certa, no momento certo, vamos obter um resultado muito melhor. Os

nossos parceiros também se valem disso, porque a parceria também permite que

o parceiro direcione uma oferta de um produto dele para um cliente da base, oferta

essa obviamente que tenha apelo para o nosso cliente e seja validada por nós.

Isso acontece com freqüência. Volta e meia vemos, por exemplo, na base,

pessoas que viajam muito para os Estados Unidos, e aí a Avis, que é parceira, diz:

"Ah, eu estou querendo dar dois dias grátis de diária de locação de automóvel

para quem viajar para os Estados Unidos. Se ele locar três dias, dois são grátis." E

coisas desse tipo. Aí vemos quem é que normalmente faz esse trabalho, direciona

e comunica para essas pessoas.

Até pelo custo, se você tiver que comunicar para todo mundo ...

...Você joga dinheiro fora.

E você não tem o número de comunicações padronizadas, para tentarmos

diferenciar quantidade de comunicações personalizadas?

Na maior parte das vezes fazemos direcionado. Sempre tem um corte qualquer.

Até na própria newslefter. Eu não vou mandar newslefter para quem não est6

voando tanto nos últimos 12 meses, por exemplo. De novo é jogar dinheiro fOra.
pois está-se mandando comunicação para quem está inativo na base. Então,
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sempre tem algum tipo de corte na base. Eu vou estar sempre fazendo algum

corte, até para news/efter que, eu diria, que é segmentada.

E canais de reclamação vocês têm? Quais são os tipos de canal?

Na verdade, essa área não está diretamente subordinada a mim, existe uma área

de Operações dentro do Smiles que cuida basicamente da relação com o cliente.

E aí nós temos a própria Central de Atendimento do Smiles. Eu diria que é o canal

principal para estar recebendo todos os inpufs dos clientes. Temos no próprio site

uma seção chamada "Fale conosco", onde O cliente pode estar também entrando

e fazendo reclamações, recebendo respostas via e-mail; a gente tem a Central de

Atendimento; temos a Central de Correspondência aonde, se o cliente quiser, e,

por incrível que pareça, têm pessoas que ainda hoje continuam escrevendo

cartas. Nós temos a Central de Correspondência que recebe as reclamações e

encaminha também as respostas pelos correios.

E sugestões, são os mesmos canais?

Sim.

É o mesmo grupo de pessoas que cuida?

Sim.

E os empregados: qual o envolvimento dos empregados Varig com o
programa? De que maneira eles estão envolvidos com o Programa Smiles?

Eu diria que as pessoas estão muito comprometidas, até porque a grande maioria

está aqui desde que o programa nasceu. Elas têm um orgulho muito grande, pois

vêem um sonho ser transformado em realidade. Portanto, elas são bastante

comprometidas. Temos o cuidado de estar sempre comunicando para essas

pessoas todas as novidades, tudo que um parceiro também está fazendo. Se O

parceiro manda uma mala direta para o cliente, nós estamos passando essa mal.

direta para o pessoal da linha de frente, para que eles tomem conhecimento,

saibam exatamente do que se trata.
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Quem faz parte do pessoal de linha de frente?

Principalmente o pessoal da Central de Atendimento do Smiles. Se é alguma

coisa de parceiro, basicamente para a Central. Se é uma promoção maior, aí

temos todo o pessoal de lojas da Varig, aeroportos, que também não deixa de ser

pessoal de linha de frente da Varig, que precisa estar tomando conhecimento

disso. Na central Smiles temos também serviço terceirizado, os operadores

pertencendo a uma empresa contratada pela Varig para estar prestando serviço.

Mas temos vários gerentes, que são empregados Varig, que trabalham na Central

dando suporte, até porque esse tipo de gestão compartilhada é uma coisa muito

legal, tem funcionado muito bem. Temos gerentes da empresa contratada e

gerentes da Varig atuando com o mesmo grupo e tem sido muito legal, porque tem

toda a parte de conhecimento do programa que vem do gerente Varig, toda a

parte de conhecimento técnico de números de ligações atendidas, tempo médio

de atendimento, toda aquela parte de atendimento mesmo, que o gerente da

empresa contratada tem. Então, é legal porque tem uma troca muito grande e um

aprendizado muito bom.

Pensando de uma maneira mais abrangente nos empregados da Varig como

um todo, por exemplo, pessoal de vôo, pessoal de loja, pessoal de check-

in... eles têm algum treinamento, algum envolvimento maior com o programa

Smiles?

Houve, logo que o Smiles nasceu, uma série de palestras internas. Eu lembro de

eu mesma ter participado de palestras para empregados sobre o Smiles. Tinha um

grupo de treinamento que periodicamente fazia visitas às diferentes bases,

explicando o que era o programa, a filosofia do programa. E hoje ela já está

bastante divulgada, bem difundida. É claro que existe um módulo quando

acontece a contratação de um novo empregado. Aqui dentro do próprio Smiles

isso é uma coisa legal: quando eu entrei, fiquei quase dois meses fora, fazendo

estágio só nas diferentes áreas do próprio Smiles, que é muito grande. Até para

assumir minhas funções, fui no detalhe do detalhe do operacional, quer dizer,

aonde que chega a ficha do participante, essa ficha digitada, a ficha que é
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devolvida, porque tem erro no endereço... Esse cuidado existe para que as

pessoas estejam bem integradas e conheçam, realmente, a operação, o que é

importante. Nós temos procurado, sempre que possível, dar palestras em outras

áreas. Ainda há pouco tempo, fizemos uma com pessoal de vôo, porque é o grupo

que está mais distante, eu diria, até porque, como não trabalha num escritório de

endereço fixo, é mais difícil a comunicação com eles.

Não sei se eu estou certa, mas eles fazem um contato direto com o cliente

que está sentado ali um determinado número de horas e pode estar

perguntando alguma coisa, querendo tirar alguma dúvida ...

É isso. Recentemente esse contato foi bom porque descobrimos que eles têm um

canal de comunicação com o comissário, chama-se "Jornal do Comissário", sai

toda a semana, com novidades e tal. É mais uma maneira de estarmos podendo

divulgar o Smiles e as promoções para o comissário, para que ele possa estar
. .

interagindo com o cliente. Porque é complicado o cliente saber mais que ele não

dá. E isso às vezes acontece. O cara pode estar recebendo diretamente a

comunicação.
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