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Resumo: Trata da verificação de como o cliente da empresa de previdência privada
BrasilPrev avalia seu relacionamento com a empresa., por meio do modelo teórico
proposto por Storbacka, Strandvik e Grõnroos (1994). O estudo avalia a dinâmica da
qualidade do relacionamento por meio de várias conexões de conceitos: a) a conexão
entre qualidade percebida do serviço e satisfação do cliente e a influência do
conceito de valor percebido; b) a conexão entre satisfação do cliente e força do
relacionamento e a influência dos conceitos de comprometimento e vínculos; c) a
conexão entre a força e a longevidade do relacionamento e a influência das
alternativas percebidas e dos episódios críticos; d) a conexão entre a longevidade do
relacionamento e sua lucratividade e a influência da concentração do patronado e da
configuração dos episódios. O estudo destaca e avalia o vínculo de confiança e sua
influência na força do relacionamento. Os resultados empíricos confirmam o modelo
de Storbacka et a/. (1994) e indicam a importância do vínculo confiança.
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1. APRESENTAÇÃO

o mercado da previdência privada é um dos mais promissores do mundo e, no Brasil, está

crescendo de forma significativa. Desde 1994, com o lançamento do Plano Real, que

estabilizou a economia brasileira e controlou a inflação, o crescimento anual do setor foi de

aproximadamente 45%, segundo Pagenotto (2001). Quase quatro milhões de brasileiros

aderiram aos planos de previdência privada e o mercado potencial brasileiro é estimado em

aproximadamente doze milhões de pessoas (pagenotto, 2001). Os ativos investidos na

aposentadoria futura somaram R$14 bilhões em 2001 (Rabelo, 2001); ainda são tímidos,

porém quando comparados com os valores dos ativos nos Estados Unidos, onde o montante

atinge 9 trilhões de dólares.

Segundo Pagenotto (2001), o setor adquiriu maior credibilidade em virtude da

transparência com que as empresas de previdência privada se apresentam no mercado. Os

rendimentos dos fundos são publicados diariamente nos jornais e o consumidor pode

. acompanhar e comparar os diversos planos apresentados pelas empresas concorrentes. Os

órgãos de' fiscalização do governo são rígidos e as empresas devem informar aos

participantes a situação das reservas de seu plano, por meio de extratos periódicos ou

sempre que o participante solicitar.

.~\O grande desafio do setor, segundo Pagenotto (2001), é estimular no' cliente potencial o
-.
hábito de poupar a longo prazo. Os planos de previdência privada gozam de dois incentivos

fiscais muito atraentes, relativos às contribuições e à aplicação das reservas. Sobre as

\ . contribuições destinadas aos planos, até 12% da renda bruta anual podem ser deduzidos da
-\ i

'.' base de cálculo do imposto de renda de pessoa fisica. Além disso, durante a fase de
f

I acumulação, as reservas estão isentas de imposto de renda sobre o ganho de capital. Os dois

incentivos combinados oferecem um percentual de ganho superior ao de outras alternativas
~
!\de investimento.
I

\

\
\
I
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o cliente tem várias opções de planos, como o tradicional, o Fundo de Aposentadoria

Programada Individual (FAPI) e o Plano Gerador de Beneficios Livres (pGBL), entre

outros (pagenotto 2001). Este último apresenta vários atrativos: beneficio fiscal,

lucratividade, portabilidade, flexibilidade, liquidez e opção de resgate. A portabilidade

significa a transferência dos recursos para outra modalidade dentro da mesma empresa ou

para uma concorrente. A flexibilidade significa que os depósitos não precisam ser feitos

com prazos e valores regulares e podem ser suspensos e retomados a qualquer momento. A

liquidez significa que o valor acumulado pode ser sacado a qualquer momento.' Como

opção de resgate, o cliente pode receber os beneficios de uma só vez, caso não queira a

pensão mensal vitalícia.

As empresas do setor trabalham para aumentar e manter a base de clientes. A manutenção

implica estabelecer com o cliente um relacionamento duradouro, com o objetivo de retê-lo

e de tomá-lo fiel. Há a necessidade de esclarecer ao cliente potencial o que é previdência

privada, quais são os produtos disponíveis, quais as vantagens dos planos em relação às

demais alternativas de investimento, quais as garantias de rentabilidade, coberturas

adicionais e beneficiários.

Em resumo, há um grande mercado a ser desbravado pelas empresas de previdência privada

no Brasil. A entrada de multinacionais está ocorrendo e acirrando a concorrência. Além de

captar o cliente, as empresas precisam conhecê-lo profundamente, para entender seu

comportamento, atender a suas necessidades e mantê-lo fiel. O presente estudo pretende

contribuir para a compreensão do processo de relacionamento existente entre fornecedor e

cliente dos planos de previdência.
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2. JUSTIFICATIVA DO TEMA E DELINEAMENTO DO TRABALHO

Hennig-Thurau e Klee (1997) comentam que, por mais de duas décadas, a satisfação do

consumidor tem sido investigada e discutida na pesquisa de mercado. Foram publicados

mais de 1200 artigos sobre esse tema. No contexto do Marketing de Relacionamento, a

satisfação do consumidor foi tratada como uma condição necessária para a retenção de

clientes. Sheth et. ai. (2001) afirmam que os clientes, se têm experiência positiva de uso de

um determinado produto ou serviço, desejam buscar essa recompensa de novo, isto é,

voltam a adquirir produtos ou serviços que satisfazem suas necessidades e desejos.

Kordick (1988), citado por Hennig- Thurau e Klee (1997), realizou um estudo com

compradores de carros e constatou que somente 40% dos pesquisados que afirmaram estar

satisfeitos com a marca e o serviço tinham intenções de repetir a compra. Além disso, 15%

dos clientes insatisfeitos permaneceram com o mesmo fornecedor. O autor também

menciona que Bolton (1995), em estudo experimental, constatou que a satisfação geral

explicava somente 7% da variância do tempo de relacionamento entre empresa e cliente, e

não achou uma relação significativa entre a satisfação de uma transação específica e o

tempo de relacionamento.

Os resultados acima lançam dúvidas sobre a idéia de um vinculo direto entre satisfação e

retenção do cliente. Parece haver construtos mediadores que interferem na relação. Isto é

tão relevante que Day e Montgomery (1999) o colocam como uma das questões

fundamentais sobre as direções existentes para o Marketing. Esses autores enumeram

quatro temas que estabelecem a identidade do campo do Marketing:

a) Como os clientes e consumidores realmente se comportam?

b) Como os mercados funcionam e evoluem?

c) Como as empresas se relacionam com seus mercados?

d) Quais são as contribuições do Marketing para o desempenho organizacional e o

bem estar da sociedade?
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Com relação ao comportamento do cliente, Day e Montgomery (1999) formularam várias

questões:
a) Como fica a lealdade à marca com a mudança da ênfase da troca transacional

para relacional?

b) A mesma é formada pela inércia e por fatores situacionais ou por fortes

preferências?

c) Será que a lealdade distribuída simultaneamente a várias marcas reflete melhor o

comportamento do consumidor?

d) Com a inconstância do consumidor e sua sensibilidade a preço, será que a

lealdade à marca vai desaparecer?

e) Qual é o retomo dos esforços que visam induzir maior lealdade?

Colocando essas questões no contexto deste estudo, temos:

a)- Quão leal é o cliente a uma empresa de previdência privada?

b)- A lealdade do usuário está baseada na satisfação com o plano e com a assistência

ou na conveniência e facilidade que a instituição oferece?

c)- Com o aumento do número de empresas concorrentes e a facilidade de trocar de

fornecedor, a lealdade do cliente será distribuída entre várias empresas?

d)- Quais serão as diferenciações de produto ou serviço, e as atividades destinadas a

desenvolver ligações eficazes de longo prazo que beneficiama organização e seus clientes?

e)-Qual será o retomo financeiro proporcionado por esse fortalecimento do

relacionamento?

Buscando respostas às perguntas acnna, esta dissertação procura analisar, à luz do

Marketing de Relacionamento - que será abordado na revisão bibliográfica-, alguns

exemplos de relacionamento entre a empresa e o cliente que adquiriu um plano de

previdência.
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2.1. Visão geral do trabalho

Este trabalho iniciou em fevereiro de 2002, quando a empresa de previdência privada

BrasilPrev, foi contatada. Mediante a explicação dos objetivos, a BrasilPrev permitiu ao

autor desta dissertação tomar como base da pesquisa informações da empresa e de seus

clientes.

Essa empresa foi selecionada por expressar à imprensa especializada seu objetivo de manter

a pessoa que adquire um plano de previdência privada como seu cliente. O confronto entre

o ponto de vista da empresa e os de alguns de seus clientes poderia indicar os pontos

positivos e as falhas desse relacionamento.

De início, alguns profissionais foram entrevistados, no intuito de compreender a empresa,

sua estrutura e as ações tomadas para estabelecer e desenvolver o relacionamento com o

cliente. O passo seguinte foi conhecer a história do relacionamento de pessoas que são ou

que foram clientes de planos de previdência da BrasilPrev.

A análise dos dados empíricos à luz dos elementos teóricos é o terceiro passo. Os

resultados e conclusões do estudo serão apresentados e possivelmente utilizados no

trabalho de manutenção dos clientes realizado pela empresa.

2.2. Visão geral dos capítulos

O presente estudo está estruturado em cinco partes: a) Revisão bibliográfica, b) Definição

dos objetivos, c) Métodos e procedimentos d) Resultados da pesquisa e) Conclusão.

A primeira parte se divide em duas etapas: a) O sistema previdenciário no Brasil e b)

Marketing de Relacionamento. O conhecimento do sistema de previdência, de seu histórico

e das principais mudanças recentes oferece o cenário onde se realizam as tentativas de

utilização do Marketing de Relacionamento. A literatura apresenta alguns modelos para

explicar a relação cliente-fornecedor. Esta dissertação analisa dois modelos teóricos que
i
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tratam da relação satisfação-retenção do cliente: o de Storbacka, Strandvick e Grõnroos

(1994) e o de Hennig-Thurau e Klee (1997).

No primeiro modelo, são discutidos os fatores que afetam a lucratividade do cliente em

função de sua satisfação e da qualidade percebida do serviço. No segundo modelo, sugere-

se que a qualidade do relacionamento (composta por qualidade percebida, confiança e

comprometimento) é um conceito moderador da satisfação e retenção do cliente. Por sua

maior abrangência, escolheu-se comparar aos dados empíricos o modelo de Storbacka et.

al. (1994).

Na segunda parte, os objetivos do estudo são estabelecidos com base nas conexões

principais entre os construtos do modelo escolhido. Na terceira parte expõe-se a

metodologia de estudo de caso, que permite verificar empiricamente os construtos do

modelo e suas ligações; além disso, apresentam-se a composição da amostra e o

instrumento de coleta. A quarta parte dedica-se aos resultados. A comparação do modelo

teórico com a realidade vivida pelos clientes indica os pontos positivos e negativos

percebidos, ou não, pela empresa de previdência privada. Na quinta e última parte estão as

conclusões, bem como as limitações do estudo e suas alternativas de continuidade.

3. REVISÃO BffiLIOGRÁFICA

Nesta seção serão apresentados os conceitos e as informações sobre o sistema

previdenciário brasileiro e sobre os modelos do Marketing de Relacionamento que serão

avaliados.

3.1. O sistema previdenciário no Brasil

Em julho de 2001, foi realizada em Berlim, a trigésima quinta reunião da International

Insurance Society (TIS), referente ao tema da seguridade e da influência das transformações

macroeconômicas mundiais. Destacaram-se alguns temas, como a globalização, as fusões e
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aquisições das empresas dó setor e as profundas modificações demográficas, que, segundo

Cristóvão (2001), causam grandes impactos em vários setores da economia.

Cristóvão (2001) frisa que, com a melhoria de vida e maior acesso às técnicas da medicina,

a expe~ativa de vida das pessoas aumentou consideravelmente. Na década de 1970, uma

criança japonesa tinha a expectativa de viver até 73 anos; hoje, a expectativa é de 83 anos.

Na Inglaterra, a expectativa para os homens com 35 anos é de viver até os 85. A

expectativa de vida do brasileiro nascido entre 1940 e 1990 aumentou de 41,5 para 67,7

anos. Segundo o censo norte-americano, uma em cada 100 pessoas nascidas entre 1946 e

1964 viverá até 100 anos. O crescimento da idade média das populações causa um grande

impacto financeiro na população economicamente ativa.

Na América Latina, nove países adotaram o sistema de capitalização (acumular o dinheiro

investido) de modo a implementar programas baseados em ativos reais e incentivar o

desenvolvimento de mercados de capitais locais. Os esquemas de previdência social,

baseados no sistema de repartição (aquele que contribui para a previdência social está

pagando a apos.entadoria de outra pessoa que contribuiu no passado), como o brasileiro,

entrarão em colapso. Conforme pergunta Cristóvão (2001), quem pagará a conta? Qual

geração? Qual sistema de financiamento?

O reconhecimento universal do direito a um nível de vida digno é a razão do

desenvolvimento de sistemas de previdência no mundo inteiro. O Brasil começa sua

história previdenciária durante o período colonial, com a concessão de auxílio às viúvas e

aos órfãos dos oficiais da marinha. Essa medida espalhou-se, durante o Império, para

algumas classes mais sujeitas a riscos, como a dos marítimos e a dos ferroviários. Ocorreu

também, de modo particular, nas forças armadas e no funcionalismo civil. No início do

século passado, surgem várias instituições previdenciárias entre os comerciantes e viajantes

autônomos.

A previdência oficial no Brasil começa a definir-se a partir de 1919, com a Lei de

Acidentes Pessoais e em 1923, promulga-se a Lei Eloy Chaves, considerada o início da
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socialização da previdência. Com a ampliação da abrangência da previdência social, a

previdência privada caracteriza-se na complementação à oficial. Na década de 60, surgem

as instituições privadas denominadas montepios e as entidades fechadas, que congregavam

empregados de uma única empresa.

o modelo brasileiro era baseado no binômio social-privado: a) a seguridade básica

fornecida pelo Estado, através da previdência social; e b) a previdência privada supletiva e

facultativa, com o objetivo de integralizar a renda do trabalhador. A previdência privada

institucionalizou-se como fechada, constituída por instituições que atuam em uma empresa

ou num grupo delas, e como aberta, constituída por instituições abertas à participação

pública.

A previdência privada desempenha, além do sentido social, um forte papel na economia

nacional. Os ativos das Entidades Abertas de Previdência Privada são mecanismos

poderosos na formação de poupança interna, bem como os patrimônios acumulados das

Entidades Fechadas. A previdência privada é o maior investidor institucional no Brasil,

capitalizador de longo prazo da empresa nacional e instrumento de regulagem da política

econômica; segundo a Associação Nacional de Previdência Privada - ANAPP(2001).

Esta associação, em dois simpósios nacionais realizados em 1974, em São Paulo e, em

1976, no Rio de Janeiro, contribuiu para a formulação do código da previdência privada.

Surgiu a Lei de numero 6.435 e, posteriormente, os decretos de numero 81.24Q~78, relativo

às entidades fechadas e 81.402/78, relativo às abertas.

A previdência privada aberta é constituída por sociedades civis e anônimas, classificadas

respectivamente, como "sem" e "com fins lucrativos". As entidades sem fins lucrativos são

anteriores à legislação. Após a legislação entrar em vigor, juntaram-se a elas as entidades

com fins lucrativos. As companhias de seguro e os grandes conglomerados fizeram parte

desse ramo, que apresenta um crescimento promissor na economia nacional.
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A complementação previdenciária das massas assalariadas oriundas das grandes empresas,

da empresa média vinculada a grupo empresarial, da empresa estatal e de organizações de

vinculação governamental representa o segmento das entidades privadas fechadas. As

empresas de médio e pequeno porte constituem o segmento da previdência privada aberta, o

qual faz parte do Sistema Nacional de Seguros Privados e está sob vigilância do governo,

que busca proteger os direitos dos participantes.

o setor de previdência complementar aberta apresenta forte crescimento nos últimos cinco

anos. Segundo Rabelo (2001), com a moeda estável e a gradual redução da taxa de juros, a

expansão ocorre à medida que aumenta o grau de confiança na economia e na busca de

outras aplicações além da renda fixa tradicional de curto prazo.Os Quadros 1 e 2 são de

Rabelo (2001) e mostram as evoluções das provisões e das contribuições do setor. As

informações foram obtidas da SUSEP (2000).

QUADRO 1- Evolução das provisões (em milhares de reais)

Tipo de 1995
1

1996
1

1997
1
1998 1 1999 1 Fev.2000

empresa
EAPPs SF 186243 236008 284995 325378 397118 409710
EAPPsCF 107111 272388 572142 656261 1106062 1186471
seguradoras 1644326 2681374 3759269 5787372 8718372 9203665
TOTAL 1937680 3189769 4616406 6769011 10221552 10799665
OBS. Os dados são de dezembro de cada ano.

Fonte: Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (2000), apud Rabelo (2001).

QUADRO 2: Evolução das contribuições (em milhares de reais)

Tipo de 1995 1996 1997 1998
1

1999
empresa

EAPPs SF 207445 281006 300747 315473 332104
EAPPsCF 106759 228850 408932 348477 - 492982
Seguradoras 695727 937241 1502968 2564739 3019797
TOTAL 1009930 1447097 2212647 3228689 3844883

. .OBS. Os dados são de janeiro a dezembro de cada mo .

Fonte: SUSEP (2000), apud Rabelo (2001).
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Segundo Rabelo (2001), os agentes mais atuantes são as seguradoras. Atualmente, não se

criam entidades abertas de previdência privada com (EAPPs CF) ou sem fins lucrativos

(EAPPs SF) e algumasEAPPs CF passaram a atuar diretamente como seguradoras.

o valor da carteira de investimentos evoluiu de forma impressionante, partindo de

R$3.539.466.000,OO em 1995 para R$13.994.748.000,00, em 30 de abril de 2000, e

atingindo R$ 21,412 bilhões, em setembro de 2001 (ANAPP, 2001). A concentração é

grande: 5 entidades representavam 81,8% do valor da carteira em abril de 2000. A maior

entidade é a seguradora Bradesco, com participação de 53,8%, seguida das entidades

BrasilPrev, Unibanco, Itaú Prev e Icatu Hartford.

o mercado de previdência privada aberta conta, no momento, com aproximadamente 30

empresas, entre seguradoras independentes e ligadas a bancos (Ângelo, 2001) evárias estão

investindo na área de atendimento ao cliente e implantando novas políticas de

administração. (Cantero, 2001; Gadelha, 2001). Algumas empresas estão disponibilizando a

aquisição dos planos via internet. Nos sites, o consumidor pode fazer simulações, avaliar os

custos e escolher o plano que lhe convém.

Os dados acima indicam que o sistema previdenciário aberto é um mercado que deve

crescer muito e, pelas caracteristicas dos novos produtos (pGBL e VGBL), a concorrência

deve aumentar. Conhecer o cliente é fundamental para os fornecedores,como frisa

Orelhana (2001) a respeito da importância das pesquisas de mercado na previdência

privada:

"...devo conhecer meu cliente em relação ao meu produto. Quem é, quais são seus

dados demográficos, onde mora, trabalha, função, escolaridade? Como se relaciona

com meu produto? Imagine um consumidor consciente que deseja um produto para

acompanhá-lo pelo resta da vida. Que processos internos devem estar resolvidos

para que ele se decida? Que tipo de informações deve buscar - e nós devemos
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responder - sobre a empresa? Que alternativas há em relação à Previdência Privada

e, dentro dela, que produtos pode escolher T"

A facilidade de sacar os depósitos, encerrar o plano ou trocar de empresa a qualquer

momento faz com que as empresas tenham a preocupação de manter o cliente por um longo

período. A BrasilPrev é uma das empresas de previdência privada aberta que adotram a

filosofia de relacionamento com o cliente (Cantero, 2001) ..

A retenção do cliente é um processo que pode durar até 30 anos, com base no tipo de plano

de previdência adotado. O cliente paga uma determinada quantia por mês, para obter o

beneficio após longo período. A percepção do produto ocorre nos trabalhos de pós-venda e

fidelização. É fundamental que o cliente se sinta parte da grande família de beneficiários da

empresa e que tenha convicção de que possui algo que será importante para o seu futuro

(Cantero, 2001).

Na próxima seção serão comentadas as principais diferenças entre os produtos oferecidos

pelas empresas de previdência aberta, visando a um maior entendimento do mercado da

previdência privada no Brasil.

3.1.1. Produtos Oferecidos

A pessoa que procura por um plano de previdência tem à sua disposição o Fundo de

Aposentadoria Integrada ( FAPI), o plano tradicional, o Plano Gerador de Beneficio Livre

(pGBL) e o Vida Gerador de Beneficio Livre (VGBL). Os planos tradicionais operam no

regime de contribuição definida. O usuário aplica o valor determinado de acordo com o

prazo e o valor do beneficio. O contrato garante a taxa de juro e o índice de correção

monetária.

No FAPI, o usuário adquire cotas de um fundo de investimento para a aposentadoria e

recebe os beneficios no final do prazo estipulado. No PGBL, o usuário define o valor da

contribuição e a proporção entre fundos de renda fixa e de renda variável, onde serão
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aplicados os recursos do plano. Após um período de carência, o saque pode ser feito a

qualquer momento. No PGBL não há garantia de rentabilidade mínima (pagenotto,2001)

o produto VGBL é similar ao PGBL, mas tem tratamento tributário diferente. Os depósitos

não podem ser descontados do Imposto de Renda, porém, em contrapartida, os saques não

estão sujeitos à incidência da alíquota de IR A incidência será somente nos rendimentos e

não no capital total acumulado. O mercado potencial para esse plano é enorme, pois

aproximadamente 11 milhões de contribuintes usam o formulário simplificado do IR, onde

não há o desconto dos depósitos.

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) está regulamentando também os planos

Vida com Atualização Garantida e Performance (VAGP) e Vida com Remuneração

Garantida (VRGP). O primeiro plano garante a atualização monetária dos recursos

poupados e o segundo, uma rentabilidade acertada antecipadamente. No VGBL não há

garantia de correção monetária ou de rentabilidade dos recursos poupados.

A seguir, serão apresentadas algumas das maiores empresas que atuam no mercado da

previdência privada do Brasil, bem como suas características e segmentos de atuação.

Dadas as mudanças que podem ocorrer na oferta dos produtos e nos segmentos de atuação,

o objetivo é apenas ilustrar o mercado da previdência privada no Brasil.

3.1.2. Empresas de Previdência Privada

As informações sobre as empresas são de Gadelha (2001) e Maria Lígia Pagenotto (2001) e

indicam algumas de suas estruturas, ações e segmentos de mercado. As empresas podem

atuar nos segmentos de previdência privada fechada ou aberta. A venda pode ser realizada

pelas equipes de corretores, nas próprias agências dos bancos, por mala direta ou pela

Internet. Tem-se, a seguir, uma descrição de algumas empresas:

ltaú Previdência - A carteira conta com 400 mil investidores onde apenas 2% não são

clientes do grupo. O site da Itaú Previdência oferece consultas sobre aplicações, solicitação
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de resgate, obtenção de extratos e saldos dos planos. O cal! center conta com 26 pontos de

atendimento. O banco oferece serviço de consultoria on-line. Segundo Gadelha (2001), o

Itaú trabalha o relacionamento procurando entender a necessidade do cliente.

Porto Seguro - Em 1998 lançou o Porto Seguro Previdência Privada. Visando conquistar

novos nichos do mercado, a Porto Seguro realiza pesquisa junto aos segmentos de

potenciais clientes para oferecer planos que correpondam aos seus desejos e perfis. É o caso

do produto PGBL Jovem com beneficios agregados como descontos em assinaturas de TV

e revistas, cursos de idiomas e compra de celulares. O relacionamento com os clientes é

mediado pelos corretores e pelos serviços de atendimento da empresa.

BrasilPrev - Segundo Gadelha(200 1), o cliente da empresa precisa saber o que comprou e

ter pleno conhecimento do produto. A comunicação com o cliente é feita por meio do

Clube de Relacionamento. Para o público jovem, a BrasilPrev criou o Clube Júnior, com

web site exclusivo. Uma revista trimestral, com promoções e descontos, é enviada aos

clientes. O conceito de comunidade é explorado, com a troca de correspondência entre os

sócios e a realização de concursos. A empresa utiliza o cross sel!ing, isto é, a venda de

vários produtos e serviços, relacionados entre si, para o cliente. Por exemplo, a agregação

de uma cobertura por invalidez ou pecúlio ao plano de previdência.

A BrasilPrev conta com 700 mil clientes individuais, uma central com 40 pontos de

atendimento atua de forma receptiva e ativa. As ações têm por objetivo atualizar cadastros,

retomar solicitações e pesquisar a satisfação dos usuários.

HSBC- Tem como produto principal o PGBL e conta com 70 mil participantes de planos

de previdência individual. Os clientes são atendidos pela internet e por uma central 24

horas. A empresa oferece o beneficio da diminuição progressiva da taxa de carregamento

do plano (taxa mensal paga ao banco para administrar o plano de cada cliente). O banco

utiliza sua base de dados para segmentar o cliente por renda e número de bens



20

Icatu Hartford - A partir de 200I não negocia mais os planos tradicionais. O principal

produto é o PGBL. A empresa conta com uma central de atendimento que oferece serviços

ao cliente e apoio aos corretores. O cliente pode fazer simulações e comprar produtos via

internet. A Icatu vende os planos em parceria com o Ig Finance e o Investshop. Como o

plano de previdência implica um relacionamento de vinte anos com o cliente, a empresa

está concentrando esforços em criar valor no relacionamento pós-venda com o objetivo de

fidelização, tanto com os clientes como com os corretores.

Bradesco Seguros - O PGBL é o produto principal com quatro opções de composição do

Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo (FIFE), que varia desde 100% aplicado em

renda fixa até 40% dos ativos em renda variável. A empresa investe na especialização da

equipe de corretores, para conquistar o cliente. O relacionamento está na prestação de

serviços de informação e acompanhamento, e nas ações de comunicação institucional, de'

mercado e de serviços adicionais. A empresa conta com 1,5 milhão de usuários

aproximadamente.

Nationwide M~rítima Vida Previdência - O produto PGBL é diferenciado por coberturas

de risco combinadas de acordo com o perfil familiar e necessidades específicas. A empresa

possui uma central telefônica para atendimento de clientes e da equipe de vendas e

disponibiliza um site para simulação e consulta de dados. A definição de dois tipos de

clientes, o que comprou só o produto Vida e o que só comprou Previdência, norteia as

ações de venda cruzada.

AGF Brasil- Oferece cinco tipos de carteira para o produto PGBL. Sua base de clientes é

de aproximadamente 22 mil pessoas. Possui serviço de atendimento 0800 e o cliente pode

utilizar a internet para consultas sobre investimentos, saldos e contribuições adicionais. A

empresa prioriza a venda mediada pelo corretor.

Cigna - A prioridade é o mercado corporativo e sua base de clientes conta com 60

corporações. Para :fidelizar,a empresa mantém o cliente informado por meio de newsletters

e serviços de internet em tempo real.
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Vera Cruz Vida e Previdência - Pertence ao grupo de seguros Mafri, da Espanha. A

empresa comercializa os planos: Cartão Aposentadoria e Maxinvest e Invest Vida. O

programa de :fidelidadePrevlife em parceria com aTAM oferece um ponto nas milhas

aéreas para cada três mil reais depositados no plano do cliente. A pontuação pode ser

acompanhada nos sites da Vera Cruz e da TAM. Descontos em medicamentos são o

próximo plano da empresa.

As informações sobre as empresas mencionadas anteriormente fornecem apenas uma visão

parcial dos fornecedores do mercado de previdência privada e da forma de atuação. As

empresas trabalham com equipes de corretores e agências bancárias, no caso dos bancos, e

com centrais de atendimento ao cliente. Ao produto podem ser agregados seguro, pecúlio e

outros tipos de serviços.

Nota-se, na descrição das empresas a preocupação de manter contato com o cliente e de

atender a suas reivindicações. O cliente do plano de previdência tem um tempo de contato

muito grande com a empresa: o período de pagamento do plano e o período em que recebe

a aposentadoria.

O período pode ser longo, mas isso não quer dizer que haja um relacionamento mais

intenso entre o cliente e o fornecedor. A empresa de previdência privada precisa gerenciar

de forma adequada o relacionamento com o cliente. Na próxima seção, serão expostos os

conceitos e idéias do Marketing de Relacionamento.

3.2. Marketing de Relacionamento

3.2.1. Introdução
A evolução do marketing de relacionamento abrange os trabalhos de Arndt (1979), que

introduziu o conceito de relação de longo prazo entre comprador e vendedor; de Bagozzi

(1974, 1978), que foi um dos primeiros a argumentar que os relacionamentos de troca são a

essência do marketing; de Day e Wensley (1983), os quais indicaram a relação comprador-
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vendedor como o paradigma de unidade; de Dwyer, Schurr e Oh (1987) e Levitt (1983),

que enfatizaram que a venda inicial é apenas o começo da relação comprador-vendedor,

entre outros, segundo (Bejou, 1997).

Berry (1983) definiu o Marketing de Relacionamento como a atração, a manutenção e o

fortalecimento do relacionamento com o cliente. Outros autores também trabalharam nesta

área: Grõnroos (1991), Gummesoon (1987), Jackson (1985) e Levitt (1983). Segundo

Bejou (1997), as pesquisas sobre o tema cresceram em várias áreas e, principalmente, na

literatura de gerência de vendas e marketing de serviços.

A evolução continuou com os pnmeiros modelos cliente-fornecedor apresentados

(Anderson e Narus, 1984, 1990; Anderson & Weitz, 1989, 1992; Bagozzi, 1974; Crosbyet

al., 1990; Weitz, 1981), os quais foram considerados estáticos por Bejou (1997). Por

exemplo, o modelo de trabalho em parceria entre uma empresa fabricante e uma

distribuidora, de Anderson e Narus (1990), contém vários construtos como comunicação,

confiança, cooperação, entre outros; e todos, direta ou indiretamente, influem no conceito

da satisfação.

Os modelos de multiestágios, diferentemente dos anteriores, consideram o relacionamento

cliente-fornecedor como um processo com vários estágios, que se desenvolvem ao longo do
tempo, e são compostos .de vários construtos como confiança, comprometimento,

qualidade, ética, comunicação e duração do relacionamento (Bejou, 1994; Dwyer et al.,

1987; Ford, 1981;Wilson e Mummalaneni, 1986, entre outros), segundo Bejou (1997).

A teoria de Marketing de Relacionamento é influenciada por três forças. A primeira delas é

a tecnologia da informação, com inovações que modificarão a interação entre clientes e

fornecedores. A segunda é o setor de serviços que representa no mínimo, 75% do produto

interno bruto de economias como a americana, a japonesa ou a alemã; neste caso, a ênfase é

a lucratividade por meio da retenção e do relacionamento de longo prazo com o consumidor

(Bejou, 1997). A terceira representa as organizações "líquidas" ou de redes, segundo

Gummesson (2000), que terão suas estruturas definidas pelas expectativas dos empregados,
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e clientes. O relacionamento entre empregados, clientes e a gerência será fundamental para

obter eficiênciana tecnologia da informação e nos serviços prestados.

O Marketing de Relacionamento ainda está na sua inf'ancia,pois não há consenso sobre o

que é, como é definido, como é formado e como pode ser útil (Bejou, 1997); parece

importante, porém, entender como se desenvolve uma relação e quais são os fatores que a

influenciam(Rittner, 2001).

3.2.2. Compreensão do tema

O Marketing de Relacionamento parece ser um tema ainda não compreendido de forma

completa. Os trabalhos acadêmicos de Marketing de Relacionamento, em mercados de

consumo, parecem enfocar mais a visão do fornecedor do que a do cliente (Iacobucci e

Hibbard 1999). O relacionamento é uma via de duas mãos. De um lado, temos o

fornecedor, que, dentro de suas possibilidades de recursos e ações, se esforça por oferecer

um bom atendimento ao cliente, procurando entender suas necessidades e desejos. De outro

lado, temos o cliente que percebe as ações do fornecedor dentro do seu próprio "mundo",

sob a influência de suas experiências passadas, positivas ou negativas, com suas

expectativas e interpretações dos contatos com o fornecedor.

As empresas, por sua vez, utilizam-se de bancos de dados e de técnicas estatísticas para

definir o perfil de seus clientes, visando oferecer-lhes produtos ou serviços apropriados. Por

exemplo, o database marketing, o marketing um-a-um e o Customer Relationship

Marketing - CRM, presentes na literatura de negócios, são ferramentas utilizadas na parte

operacional do Marketing de Relacionamento, mas não tratam das questões centrais do

relacionamento entre fornecedor e cliente (Rittner, 2001).

O relacionamento entre cliente e fornecedor depende do grau de envolvimento do primeiro

e de como ele percebe o envolvimento do segundo. Se a empresa se mostra empenhada em

oferecer o melhor produto ou serviço e em atender bem o cliente e este se mostra satisfeito
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e se mantém fiel à empresa, isto significa que a qualidade do relacionamento é boa

(Hennig- Thurau e Klee, 1997).

Para se estabelecer um relacionamento longo e lucrativo com o cliente, é necessário

entendê-lo, e para isso não basta a simples definição do seu perfil segundo um banco de

dados. Esta definição deve ser complementada com o entendimento dos desejos e

necessidades do cliente e da forma como ele quer se relacionar com a empresa.

o ponto central do Marketing de Relacionamento é a análise do fenômeno de troca e a

evolução das relações interativas de longo prazo (Rittner, 2001), onde surgem, entre outros,

os conceitos de qualidade percebida, satisfação, vínculos, gerenciamento de serviços e a

fidelidade.

Nas próximas seções, serão mencionadas várias definições de Marketing de

Relacionamento, algumas de suas Escolas de pensamento e algumas de suas características,

que indicam a dificuldade no tratamento desse assunto.

3.2.3. Várias definições para o Marketing de Relacionamento

A literatura acadêmica apresenta várias definições para o Marketing de Relacionamento.

Serão listadas algumas para fornecer um conjunto das idéias envolvidas, que podem

representar a abrangência de atuação do conceito.

Berry (1983) define o Marketing de Relacionamento como a atração, manutenção e, em

organizações multi-serviços, como o reforço do relacionamento com os clientes.

Christopher et ai (1991) o vêem como a síntese de marketing, serviço ao consumidor e

gerência da qualidade.

Para Sheth (1994), o conceito compreende o entendimento, a explicação e o gerenciamento

do relacionamento colaborativo entre fornecedores e clientes nos negócios.
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Para Porter (1993), Marketing de Relacionamento é o processo pelo qual o comprador e o

fornecedor estabelecem um efetivo, eficiente, entusiástico e ético relacionamento, o qual é

compensador para ambos.

Grõnroos (1990) contribui com a seguinte definição: "Marketing deve estabelecer, manter e

reforçar relacionamentos com clientes e outros sócios, com um certo lucro, de tal modo que

os objetivos das partes envolvidas são atingidas".

Para Morgan e Hunt (1994), o conceito refere-se a todas as atividades de marketing

direcionadas a estabelecer, desenvolver e manter trocas relacionais de sucesso.

Para Ballantyne (1994), Marketing de Relacionamento é uma estrutura de trabalho

emergente para criar, desenvolver e sustentar trocas de valor entre as partes envolvidas, nas

quais os relacionamentos de trocas contribuem para fornecer ligações estáveis e contínuas

na cadeia de suprimentos.

Pelas definições apresentadas, o Marketing de Relacionamento pressupõe que existe boa

vontade de todas as partes envolvidas no relacionamento de longo prazo. Cada uma delas

deve obter uma compensação por apostar e se envolver no relacionamento. Trata-se,

portanto, de uma relação do tipo ganha-ganha.

o conceito de Marketing de Relacionamento é o reconhecimento de um novo tipo de

gerenciamento a ser utilizado pelos profissionais de marketing. Gummesson (2000) afirma

que todos os profissionais de uma organização devem ser homens de marketing, pelo

menos numa parte de seu tempo de trabalho. A mudança de postura dentro de uma

organização é uma tarefa que exige um grande trabalho e uma análise profunda dos

objetivos e estratégias a serem adotadas.

A dificuldade para implantar a filosofia do Marketing de Relacionamento e as confusões

que ocorrem tanto para os praticantes quanto para os pesquisadores podem decorrer da
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maior amplitude e complexidade do seu campo de estudo. O marketing deixa de ser apenas

uma função dentro das empresas, para se tomar uma forma de trabalho que integra todos os

setores da organização (payne, 1995), visando à retenção dos clientes.

Uma tentativa de compreensão das diversas abordagens, sem a pretensão de esgotar o

assunto, pode se basear nas suas origens teóricas, nas suas aplicações ou nos tipos de

relacionamentos: entre empresas, interpessoal e business to consumer.. Na próxima seção,

este assunto será abordado para fornecer uma noção simples e geral dos elementos

envolvidos.

3.2.4. Abordagens utilizadas no Marketing de Relacionamento

Com relação à origem teórica, quatro Escolas foram nomeadas, com base num estudo de

Payne (1995): "Anglo-Australiana, Escandinava, Industrial Marketing and Purchasing

Group e Norte-Americana.

A Escola Anglo-Australiana, em sua abordagem do Marketing de Relacionamento,

considera três tópicos: a) as atividades de marketing ocorrem por toda a organização,

deixando de ser apenas uma das atividades da empresa; b) essas atividades enfatizam mais

a retenção dos clientes atuais do que a aquisição de novos clientes;.c) o foco está em seis

mercados, e não apenas no mercado dos clientes. Esses mercados são: Clientes, Referência,

Fornecedores, Recrutamento, Influentes e Internos, sendo a divisão motivada pelo papel

desempenhado por cada um no processo de relacionamento.

O mercado de Clientes se situa no centro dos seis mercados e representa o foco principal da

atividade de marketing. O mercado de referência diz respeito aos elementos intermediários

entre fornecedores e consumidores, que influenciamou participam do processo de oferta de

soluções para o mercado consumidor - para um banco, por exemplo, o conjunto formado

por empresas de seguros, imobiliárias, empresas de contabilidade, escritórios de advocacia

e outros, representa seu mercado referência.



27

Os mercados influentes se referem às organizações que influem no funcionamento de

outros mercados - fornecedores de infra-estrutura, órgãos reguladores e mercados

financeiros são alguns deles; O mercado das telecomunicações recebe grande influência do

ministério das comunicações, da agência reguladora nacional e da internacional, por

exemplo. Payne (1995) descreve esses mercados e explica como ocorre o relacionamento

entre eles .:

A Escola Escandinava tem origem no marketing de serviços, com foco na qualidade do

relacionamento e na percepção do cliente tem a respeito do serviço entregue e do

atendimento a suas solicitações. Dois autores se destacam - Grõnroos (1990) e Gummesson

(2000) - entre os acadêmicos da Swedish School of Economics and Business

Administration, na Finlândia, e da Stockholm University, na Suécia.

A terceira Escola dedica-se ao estudo do relacionamento em mercados industriais.

Desenvolveu-se na Europa, sobretudo com os autores Hakansson (1995), Ford (1997) e

Wilson (2000), e é chamada Escola do Industrial Marketing and Purchasing Group (!MP).

No início, contava pouco mais de uma dezena de pesquisadores da França, da Suécia, da

Alemanha, da Itália e do Reino Unido; mais tarde, se expandiu com a inclusão de

acadêmicos dos Estados Unidos, da Austrália e da Ásia.

A Escola Norte-americana se desenvolveu com o trabalho de vários autores, entre os quais:

Levitt (1985) na Harvard Business School,para os mercados industriais; Berry (1995),

entre outros, na Texas A&M University, no marketing de serviços; e Sheth (1995), na

Emory University, em Atlanta - onde, durante uma conferência em 1994, apresentaram-se

cinqüenta trabalhos relativos ao Marketing de Relacionamento. A importância desse evento

levou a que o Marketing de Relacionamento se tomasse uma disciplina específica.

Quanto às aplicações do Marketing de Relacionamento, as percepções e práticas gerenciais,

Coviello e Brodie (1998) assumiram seis perspectivas e investigaram como os gerentes

percebem a importância de cada uma delas. Segundo a primeira perspectiva, no Marketing

de Relacionamento, a empresa não pode predeterminar o conjunto de variáveis a serem
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utilizadas, mas, deve fundamentar suas decisões de marketing no tipo de relacionamento

com o cliente atual ou potencial, de forma a criar valor e aumentar a satisfação do cliente.

A segunda proposição é que a consciência de marketing deve ser expandida por toda a

organização. A terceira é que deve haver uma orientação de mercado nos planos e

orçamentos da empresa.

A quarta é que a escolha dos clientes e a maneira de atendê-lo não devem ser basear

somente nas técnicas de segmentação tradicionais, mas levar em conta as informações

individuais sobre os clientes (databases). A quinta proposição diz que no Marketing de

Relacionamento a base de clientes deve ser suprida diariamente' com as informações obtidas

dos contatos entre clientes e os profissionais da empresa - as estatísticas de market share e

estudos ad hoc das necessidades, expectativas, qualidade percebida, valor e satisfação do

cliente devem dar suporte a elas. A sexta, e última proposição, diz que para se estabelecer

uma cultura de Marketing de Relacionamento entre a gerência e os outros níveis da

empresa, é necessário utilizar uma outra palavra, que seja neutra e de mais fácil aceitação

do que o termo marketing.

A pesquisa foi realizada em 145 empresas da Nova Zelândia e do Canadá, e as principais

conclusões foram:

a) os gerentes aceitaram e consideraram importantes as proposições; demonstraram-se

cautelosos, porém, a respeito da implementação e da importância prática do

Marketing de Relacionamento. Alguns perceberam riscos envolvidos com as

atividades de Marketing de Relacionamento.

b) O comportamento de oportunidade, de curto prazo, é encorajado e aceito pelo

mercado industrial, apesar de considerarem-se importantes as proposições.

c) Muitas empresas preferem praticar tanto o marketing transacional quanto o

Marketing de Relacionamento. Para alguns gerentes, a organização de sucesso deve

aprender a "casar" os dois conceitos e, com base na lucratividade, a empresa deve

entregar nada mais além do que o cliente exige.
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d) As proposições podem validar o papel do relacionamento interno e o

desenvolvimento da cultura na organização, de modo a facilitar a compreensão e o

entendimento dos investimentosnecessários para sua implementação.

Os relacionamentos foram analisados por lacobucci e Hibbard (1999), segundo a literatura

disponível, e agrupados em três conjuntos. Os autores ressaltam que as estruturas dos

relacionamentos estão se tomando complexas, e as partes estão conectadas a uma rede de

interações, por exemplo, a empresa com seus distribuidores, fornecedores e clientes. Os

autores indicam um conjunto de construtos, para cada tipo de relacionamento, definem cada

um, fornecem exemplos de suas operacionalizações dos mesmos e descrevem seus

antecedentes e conseqüências.

O pnmeiro conjunto diz respeito aos relacionamentos que ocorrem entre as empresas (

Business Marketing Relationships - BMRs). Por exemplo: o relacionamento na compra e

venda, e na venda e distribuição de produtos e serviços. Vários construtos são analisados:

comprometimento, confiança e interdependência, comunicação e cooperação, entre outros.

Os construtos, pertinentes a esta dissertação, serão definidos posteriormente.

O segundo conjunto engloba os relacionamentos comerciais interpessoais ( Interpersonal

Commercial Relationships - ICRs). Por exemplo, as interações entre o cliente e o

fornecedor do serviço, as relações entre cliente e vendedor. Aqui também são analisados

vários construtos como comunicação e proximidade social.

O terceiro conjunto diz respeito aos relacionamentos mais próximos entre o fornecedor e

seus clientes via database marketing, direct marketing, interactive marketing e "one-to-

one" marketing. Apesar das empresas acreditarem que fornecendo ofertas e promoções,

estão construindo relacionamentos com os clientes, muitos deles afirmam que não se

sentem engajados no relacionamento com a empresa, segundo lacobucci e Hibbard (1999).

Alguns construtos são apresentados, como o da formalidade e o da proximidade. Os autores

analisam e comparam os construtos dos três conjuntos e indicam a necessidade de mais

pesquisas para o desenvolvimento e a integração das estruturas de relacionamentos.
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As tentativas de oferecer tipologias para o Marketing de Relacionamento, e a conseqüente

profusão de conceitos que surgem em cada uma delas, indicam o esforço e a dificuldade de

se lhe definir uma estrutura teórica. Na próxima seção, serão comentadas as idéias

propostas por Gummesson (2000), autor que faz parte da Escola Escandinava, cujo foco é o

marketing de serviços.

3.2.5. Marketing de Relacionamento segundo Evert Gummesson

Este autor foi escolhido por focar seu estudo no marketing de serviços e na qualidade do

relacionamento, o que vai de encontro aos modelos utilizados e ao objeto de estudo desta

dissertação. Além disso, a escolha de um autor está baseada na simplicidade do

desenvolvimento do tema. Gummesson (2000), interpreta o Marketing de Relacionamento

como uma mudança de paradigma na teoria de marketing e, por isso, estabelece um

conjunto de tipos de relacionamentos. Para cada tipo de relacionamento, e conforme a

situação, vários conceitos são utilizados, como, por exemplo, o de confiança, de

comprometimento, etc.

Para explicar sua idéia, Gummesson (1994) afirma que Marketing de Relacionamento

significa ver o marketing como relacionamentos, redes e interações. Relacionamento requer

que pelo menos duas partes, um fornecedor e um cliente, estabeleçam contato. Redes são

formadas por conjuntos de relacionamentos, que implicam interações entre várias pessoas e

organizações. Por exemplo, os relacionamentos entre duas empresas são subconjuntos de

redes mais abrangentes que contêm os clientes dos clientes, os fornecedores dos

fornecedores, os intermediários e vários colaboradores.

Segundo o mesmo autor, tanto os negócios quanto a sociedade são redes de

relacionamentos. As pessoas têm relacionamentos em casa, no ambiente de trabalho, com

os vizinhos, lojas e outros fornecedores. O matrimônio é uma metáfora para o

relacionamento nos negócios. Marketing e negócios são subconjuntos da sociedade.
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Interação é o contato ativo que ocorre entre as partes. Por exemplo, os contatos que a

empresa realiza com os fornecedores, os órgãos do governo, os institutos de pesquisa, os

bancos, os investidores, com a mídia e outros. A empresa pode ser vista como participante

de um grande padrão de interações. Em algumas interações, participa diretamente; em

outras é afetada indiretamente.

o autor afirma que, para se ter uma abordagem mais realística do gerenciamento de

marketing, é necessário responder à questão: "O que você aprende se você olha para

marketing como relacionamentos, redes e interação, e o que você pode fazer com esse

conhecimento?" ( Gummesson 2000). A preocupação do autor é evidenciar o conteúdo

pragmático da teoria de Marketing de Relacionamento.

A ênfase do Marketing de Relacionamento está no relacionamento interativo entre

fornecedor e cliente e na lucratividade de longo prazo. Nesta abordagem, o marketing

predomina no processo de gerenciamento, dentro de uma empresa. O Marketing de

Relacionamento reconhece que tanto o cliente quanto o vendedor podem ser ativos, e

ambos se vêem como parceiros numa relação ganha-ganha. A razão central do MR é criar e

distribuir valor, através de um processo que resulta numa soma positiva ou numa situação

ganha-ganha.

O Marketing de Relacionamento ocorre quando os valores fundamentais do relacionamento

são adotados de forma não competitiva. Estes valores são, segundo Gummesson (2000):

a) Colaboração de longo prazo e o ganha-ganha. Todas as partes envolvidas no

negócio são vistas como parceiras e encaram o relacionamento de modo

construtivo. A retenção do cliente é encorajada em primeiro lugar e a

aquisição de novos clientes fica em segundo plano.

b) O reconhecimento de que todas as partes são ativas. Tanto o fornecedor

quanto o cliente podem tomar a iniciativa. O cliente pode sugerir mudanças e

melhoria no produto ou serviço. No marketing de serviços, o cliente pode

também se tomar o produtor no encontro de serviço, isto é, o período de

tempo em que os clientes interagem diretamente com um prestador de serviço.
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A atuação do cliente como produtor ocorre quando o serviço é de alto contato,

como nos serviços médicos ou de cabeleireiro.

c) Os valores do relacionamento e do serviço substituem os valores legais e

burocráticos. Os valores legais e burocráticos consideram o cliente como um

custo ou um resíduo do sistema. Os valores do relacionamento e do serviço

consideram o cliente de modo individual e como fonte de receita. A tarefa do

fornecedor é criar valor para o cliente.

Com os valores acima, Marketing de Relacionamento requer um comportamento mais ético

do que o marketing tradicional e tanto a competição quanto a colaboração são essenciais.

Em oposição, o. marketing transacional tem foco no curto prazo, independentemente da

quantidade de transações, enquanto o Marketing de Relacionamento trabalha com uma

corrente contínua de contatos, onde um contato é influenciado pelo resultado e pelo

conhecimento e experiência adquiridos dos contatos anteriores.

Gummesson (2000) define as propriedades gerais significativas dos relacionamentos, redes

e interações. As propriedades gerais de um relacionamento são: colaboração,

comprometimento, dependência, confiança, nsco, incerteza, poder, longevidade,

freqüência, regularidade, intensidade, proximidade, distância, formalidade e informalidade,

abertura, rotinização, conteúdo e propriedades sociais e pessoais. A seguir, serão

apresentadas as definições de algumas propriedades que serão analisadas nesta dissertação.

Colaboração - é a propriedade fundamental do relacionamento entre fornecedores, clientes,

concorrentes, consultores e outros. A colaboração pode ser relacionada com a concorrência.

Por exemplo, uma situação de pouca concorrência e pouca colaboração pode ser um ponto

de partida para se expandir a colaboração. Alto grau de colaboração e de concorrência pode

propiciar um relacionamento harmônico e longo. Baixo grau de colaboração e alta

concorrência podem indicar o término do relacionamento ou o início de um trabalho para

reforçar a colaboração.
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Comprometimento - se o relacionamento é importante para as partes envolvidas, elas

devem trabalhar para que o mesmo funcione. Gummesson (2000) indica três níveis de

comprometimento. O nível 1 indica a atração dos clientes por preços baixos. No nível 2, o

relacionamento se aprofunda com a comunicação face-a-face ou por mala direta com o

cliente. No nível 3, as partes colocam recursos no relacionamento e estão altamente

comprometidas.

Confiança - a confiança é a causa de uma colaboração m81S íntima ou próxima.

Freqüentemente compra-se um produto ou serviço na base da confiança, isto é, sem

conhecê-lo ou tê-lo utilizado anteriormente. Só se conhecem certos serviços quando os

mesmos são solicitados, por exemplo, um plano de saúde, seguro ou de previdência.

Poder - raramente as partes têm o mesmo poder em um relacionamento. A parte mais fraca

pode se sentir injustiçada ou usada e abandonar o relacionamento ou mantê-lo por falta de

melhor alternativa. A relação de poder pode se modificar conforme o comportamento do

mercado.

Longevidade - o relacionamento de longo prazo é fundamental no marketing de

relacionamento, porque é mais efetivo à medida que as partes aprendem a utilizá-lo em

benefício próprio

Formalidade e informalidade - geralmente, os relacionamentos comerciais são informais. O

consumidor raramente tem um contrato com o fornecedor. Todavia, adquirir um plano de

previdência implica a formalização de um contrato ..

Gummesson (2000) afirma que é necessário avaliar qU81Ssão as propriedades m81S

importantes para determinado relacionamento. As mesmas podem contribuir na avaliação

de um relacionamento, porém devem ser colocadas dentro do contexto, uma vez que,

sozinhas, elas não servem de base para a tomada de decisões. Nesta difícil empreitada, o

autor optou por definir os tipos de relacionamentos que são compostos por muitas das

propriedades que podem ser reconhecidas no gerenciamento do marketing.



34

Assim, foram identificados 30 relacionamentos - listados no quadro 3 -, que são

classificados em quatro tipos:

a) Relacionamentos clássicos (RI ao R3). São a díade cliente-fornecedor, a tríãde

cliente-fornecedor-concorrente e a rede de distribuição fisica.

b) Relacionamentos especiais (R4 ao RI7). Representam aspectos de

relacionamentos clássicos. Por exemplo, R4 são os relacionamentos ocorridos entre

o pessoal de marketing e dos profissionais de outros departamentos que influem

direta ou indiretamente no relacionamento com o cliente e que são considerados

profissionais de marketing em tempo parcial, e R5 são os encontros de serviços

onde ocorre a interação entre o cliente e o fornecedor.

c) Mega relacionamentos (R18 ao R23). Existem acima dos relacionamentos de

negócios. Representam o lobby, a opinião pública e o poder político; também as

mega alianças, como o NAFTA, e os relacionamentos sociais, como a amizade e os

vínculos étnicos.

d) Nano relacionamentos (R24 ao R30). Localizados num nível inferior ao dos

relacionamentos clássicos. Os relacionamentos que ocorrem dentro das

organizações, entre clientes internos e entre as gerências operacional e de

marketing, por exemplo, são considerados nano-relacionamentos.
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A seguir, são apresentados os trinta relacionamentos sugeridos por Gummesson (2000):

QUADRO 3 - Tipologia de Relacionamentos segundo Gummesson (2000).

RI - A clássica díade: o relacionamento entre fornecedor e cliente. J
R2 - A clássica triade: o triângulo cliente-fornecedor-concorrente.
R3 - A rede clássica: os canais de distribuição.
R4 - Relacionamentos através dos profissionais de marketing em tempo integral e parcial.
R5 - Encontros de serviço: a interação entre cliente e fornecedor do serviço.
R6 - Pessoal de contato do cliente e do fornecedor: marketing entre organizações.
R7 - Relacionamento com o cliente do cliente.
R8 - O relacionamento próximo e distante.
R9 - O relacionamento com o cliente insatisfeito.
RIO - O relacionamento de monopólio: o cliente ou o fornecedor como prisioneiro.
RII - O cliente como membro.
RI2 - O relacionamento eletrônico.
RI3 - O relacionamento para-social: relacionamentos com símbolos e objetos.
RI4 - O relacionamento não-comercial: entre cidadãos e o setor público, entre outros.
RIS - O relacionamento verde.
RI6 - O relacionamento baseado na lei.
RI7 - A rede criminosa.
RI8 - As redes sociais e pessoais.
RI9 - Megamarketing: relacionamentos entre governos, legisladores e outros.
R20 - Alianças que modificam os mecanismos de mercado.
R2I - O relacionamento do conhecimento.
R22 - Mega-alianças que modificam as condições básicas do marketing.
R23 - O relacionamento de comunicação de massa
R24 - Mecanismos de mercado que são trazidos para dentro da empresa
R25 - O relacionamento com o cliente interno.
R26 - Qualidade: o relacionamento entre as gerências operacional e de marketing.
R27 - Marketing interno: relacionamento com o empregado.
R28 - O relacionamento matricial.
R29 - O relacionamento dos fornecedores externos de serviços de marketing. ~

R30 - Relacionamento entre o dono e o :tinanciador.
Fonte: Gummesson (2000, p.I9)

O autor explica que os relacionamentos são uma série de círculos concêntricos, variando do

menor para o mega, onde cada um é único, porém são interdependentes. Cada um, de

algum modo, contém outros e é contido por outros, de maneira que a verdade de cada um

nunca é totalmente isolada. A idéia pode ser comparada com as bonecas russas. Uma

boneca russa é composta de várias bonecas encaixadas umas nas outras, mutuamente

dependentes, numa série sem fim.
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A clássica díade fornecedor-cliente é o tema central desta dissertação. O objetivo é

investigar e analisar os fatores que influem e interagem neste tipo de relacionamento. No

enfoque do Marketing de Relacionamento, a satisfação do consumidor é vista como um

determinante central na retenção do cliente; alguns estudos empíricos, porém, indicam que

a relação entre esses dois construtos é fraca ou mesmo inexistente. Essa relação tênue,

estudada mais a fundo, revelou a existência de variáveis mediadoras tais como a confiança

e o comprometimento, entre outras.

Vários autores têm analisado e apresentado modelos para explicar o relacionamento cliente-

fornecedor, tais como Morgan e Hunt (1994), Hennig-Thurau e Klee (1997), Storbacka et

ai (1994) e Garbarino et ai. (1999). Na próxima seção será analisado o modelo teórico

proposto por Hennig- Thurau e Klee (1997) e, em seguida, o de Storbacka et ai. (1994).

A escolha do modelo de Hennig-thurau e Klee (1997), se deve ao fato de focar a retenção

do cliente e dele apresentar semelhanças com os modelos de Garbarino et al.(1999) e de

Morgan e Hunt (1994); já o modelo de Storbacka et. ai. (1994) foi escolhido por

compreender uma dinâmica de relacionamento mais ampla.

3.2.6. Modelo de Hennig- Thurau e Klee (1997)

O modelo (figura 1) tem como variável-alvo, a retenção do cliente, que é amplamente

aceita como um objetivo central no Marketing de Relacionamento, e parte do construto da

satisfação do cliente, o qual influi na qualidade do relacionamento que, por sua vez, influi

na retenção do cliente. A qualidade do relacionamento é um construto mediador composto

pela qualidade relativa, confiança e comprometimento. A satisfação do cliente é um

construto inicial com atributos de compensação (prêmio) e não-compensação

(penalidades).A1ém desses construtos, podem influir na retenção do cliente, fatores

contextuais, situacionais ou intrapsicológicos, os quais serão comentados posteriormente.
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Figura 1 O Modelo de Relacionamento de Hennig- Thurau e Klee (1997)

Qualidade do Relacionamento

~I Confiança

Fatores intrapsicológicos, contextuais e situacionais

Fonte: Hennig-Thurau e Klee (1997), p.742.

Hennig-Thurau e Klee (1997) avaliam a satisfação tanto em um episódio de compras

concreto quanto no aspecto globaL A satisfação é vista como um construto efêmero,

dominado pela emoção, que perde sua força ao longo do tempo, enquanto as percepções de

qualidade são dominadas cognitivamente. Segundo os autores, a satisfação leva a uma

atitude global sobre a qualidade.

Para explicar a conceituação da qualidade tal qual a realiza o cliente, Hennig- Thurau e Klee

(1997) classificam a percepção de qualidade como latente ou manifesta. A percepção de

qualidade manifesta está baseada num julgamento dominado cognitivamente, formado

antes da coleta de dados. Neste caso, o cliente coletou e processou um conjunto grande de

informações e está altamente envolvido com o produto ou serviço.

A percepção de qualidade latente indica o julgamento de qualidade no momento da própria

experiência. Neste caso o envolvimento do cliente é baixo, tanto no nível emocional como

no cognitivo. Um relacionamento efetivo entre qualidade e retenção só pode existir,

segundo os autores, no caso da percepção manifesta da qualidade.
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A combinação dessas duas modalidades com os diferentes estados psicológicos do cliente

resulta em seis tipos de percepção de qualidade - percepção de qualidade progressiva

(manifesta), percepção de qualidade estável (manifesta), resignada (latente), pseudo-

positiva (latente), fixada (latente) e construtiva (manifesta) -, que serão analisados a seguir:.

a) Percepção de qualidade progressiva: o cliente 'espera que a qualidade seja sempre

melhor no futuro.

b)-Percepção estável de qualidade: o cliente tem uma impressão positiva do produto

ou serviço e espera que a qualidade seja mantida.

c)-Percepção de qualidade resignada: se a performance da empresa for julgada

insuficiente, o cliente adapta seu padrão interno de acordo com este nível inferior de

qualidade, que resulta na percepção de qualidade positiva.

d) Percepção de qualidade pseudo-positiva: o padrão interno não é alcançado e o

cliente o mantém e fica passivo, isto é, não exterioriza ou não toma nenhuma atitude

com relação ao fato.

e) Percepção de qualidade fixada: o cliente julga a performance do fornecedor de

forma negativa e não coopera com a empresa para resolver o problema.

f) Percepção de qualidade construtiva: o cliente avalia a performance de modo

negativo e inicia uma mudança (reclamação, por exemplo) para obter uma melhoria

da qualidade.

A seguir é feito um comentário das várias percepções da qualidade. No caso a, se o padrão

interno é superado, o cliente pode manter o mesmo padrão para os próximos serviços e

produtos do fornecedor (continuidade) ou pode aumentar o grau de exigência. Quando o
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grau de exigência aumenta, a percepção de qualidade é chamada progressiva, e o cliente

espera que a qualidade seja maior no futuro. Se o padrão interno se mantém, seu estado

psicológico é de continuidade e a percepção de qualidade permanece estável (caso b).

Por exemplo, o cliente de um plano de previdência faz uma solicitação e é muito bem

atendido. Ele espera, para as próximas solicitações, ser muito bem atendido, como desta

vez. Outro exemplo: o cliente observa que a empresa fez uma boa aplicação de sua

contribuição e, desta forma, conseguiu uma taxa de rendimento superior à usual.

Geralmente, quando se trata de rendimentos, o cliente aumenta seu padrão interno e espera

que a empresa consiga mais ou pelo menos a mesma taxa nas próximas vezes.

Quando o padrão interno não é alcançado, o cliente pode diminuí-lo de forma a aceitar e se

resignar com o fato (caso c). A percepção de qualidade é neste caso positiva como resultado

final. Por exemplo, um cliente pode não ser bem atendido pelo funcionário de um banco,

porém, o cliente julga não ser importante em vista da sua percepção de qualidade com

relação ao próprio banco.

Se o padrão interno não é alcançado e o cliente o mantém no mesmo nível e não demonstra

sua insatisfação, é o caso (d), da percepção de qualidade pseudo-positiva com base num

estado psicológico de passividade. Fica dificilmedir esse construto, dado que o cliente não

se manifesta. Pode ser o caso do cliente que não está envolvido com o produto ou serviço.

Pode-se esperar também que o cliente se manifeste em outro momento.

No caso e, o padrão não é alcançado, o cliente opta pela manutenção do mesmo e seu

estado psicológico é o de repressão, isto é, ele não coopera com a empresa para resolver o

problema. Neste caso, o cliente apresenta uma propensão a romper o relacionamento. O

caso f é similar ao anterior, porém o estado psicológico é o da exigência e o cliente reclama

com o fornecedor. Se a empresa resolve o problema de forma satisfatória, o cliente pode

manter o relacionamento.
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Esta ampliação da variável qualidade contribui para uma análise mais profunda do

relacionamento entre a qualidade global e a retenção do cliente e foi confirmada

empiricamente por um estudo exploratório de Stauss e Neuhaus (1996) no setor bancário.

Da amostra, 83% foi classificado em um dos cincos tipos de qualidade. Dos classificados,

aproximadamente 46% apresentaram uma percepção de qualidade estável, cerca de 9%

tinham a percepção de qualidade. resignada e 34% eram clientes com percepção de

qualidade progressiva. Numa outra questão, 71% dos respondentes afirmaram que

percebiam a qualidade dos serviços do banco como boa ou muito boa. Portanto, pelo menos

25% (71%-46%) dos clientes com percepção de qualidade positiva, poderiam deixar o

banco.

Os autores Hennig-Thurau e K1ee (1997) incluem na percepção de qualidade a influência

da avaliação de produtos concorrentes. Os autores frisam que a interpretação relativa é mais

válida do que a interpretação absoluta. O comportamento de repetição da compra é indicado

de maneira mais eficaz com base nas atitudes relativas, que incorporam a avaliação de

produtos concorrentes.

Em seguida, Hennig-Thurau e K1ee(1997) definem a qualidade do relacionamento como o

grau de adequação de um relacionamento para suprir as necessidades do cliente. Além da

satisfação e da percepção de qualidade, incluem os construtos de comprometimento e de

confiança (Morgan, 1994) na conceituação da qualidade do relacionamento. Um

relacionamento de alta qualidade deve ter altos níveis nas três dimensões e contribuir, dessa

forma, para reter o cliente.

A qualidade global leva ao comprometimento. Segundo os autores, a entrega repetida de

beneficios máximos deve levar' ao compromisso cognitivo do cliente. O mesmo ocorre no

nível emocional, devido ao reforço positivo repetido. A qualidade global pode levar à

confiança. Nos estágios iniciais do relacionamento, a fonte predominante é a percepção

global da qualidade, em que o cliente compara a performance do fornecedor com seu

padrão interno.
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Após a seqüência inicial de experiências com um parceiro de troca, o cliente pode julgar

sua confiança. A experiência repetida de que o fornecedor "manteve sua promessa" pode

levar ao desenvolvimento da confiança.

A confiança leva ao comprometimento. A confiança é fundamental na eficiência"do

relacionamento. Pode servir como substituto de acordos contratuais e decrescer os custos de

transação devido à maior interação. O aumento da eficiência no relacionamento implica o

crescimento do beneficio, tanto para o cliente como para o fornecedor e alimenta o

comprometimento do cliente. A confiança também vai ao encontro das necessidades sociais

do cliente e, desse modo, leva ao comprometimento efetivo no relacionamento.

Os relacionamentos com altos niveis de confiança e comprometimento ficam fortalecidos e

têm maior capacidade de suportar falhas na qualidade global. É possível que um'

relacionamento baseado somente em altos níveis de qualidade global seja interrompido em

conseqüência de um único incidente. Além da qualidade global, da confiança e do

comprometimento, outras variáveis podem influir no relacionamento entre o cliente e a

empresa.

Além dos construtos apresentados no modelo de Hennig-thurau e Klee (1997), existem

outras variáveis que interferem em determinadas situações ou até se sobrepõem à decisão

baseada na percepção de qualidade. Essas variáveis são agrupadas em intrapsicológicas,

contextuais e situacionais (Hennig-Thurau e Klee, 1997).

Uma importante variável intrapsicológica é a predisposição do cliente à procura de

variedades, que o leva a mudar de marca apesar da alta qualidade atribuída ao produto ou

serviço habitual. Em vários mercados, como o de automóveis ou o dos planos de

previdência, os produtos ou serviços podem ser similares ou diferenciados somente no nível

psicológico. Para o cliente, o risco percebido de mudança de marca ou de fornecedor é

baixo.
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Os fatores de contexto social, como a influência de grupos, pais, colegas. ou cônjuges,

chegam por vezes a sobrepujar a decisão individual baseada apenas na avaliação de

qualidade. Um cliente pode optar por um produto devido à opinião de sua esposa. As

restrições legais à escolha do fornecedor, as diretrizes da matriz ou as influências dos

clientes na escolha do fornecedor também concorrem para a decisão do cliente. Os fatores

situacionais que interferem na opção do cliente são, por exemplo, as pressões do tempo e as

restrições temporárias de orçamento. O cliente pode parar de pagar o plano de previdência

por estar desempregado ou precisar do dinheiro numa emergência.

A contribuição do modelo de Hennig-Thurau e Klee (1994) para esta dissertação é a

importância dada pelos autores ao conceito de confiança, o qual está presente, de forma

bem evidenciada, no relacionamento entre o cliente e a empresa de previdência privada.

Na seção a seguir, será analisado o modelo de Storbacka et aI. (1994) e na próxima, os dois

modelos serão comparados. A comparação levanta pontos que enriquecem a compreensão e

pode indicar outros modelos para o estudo do relacionamento entre cliente e fornecedor.

3.2.7. O modelo proposto por Storbacka, Strandvik e Grõnroos

A suposição básica desse modelo é que, aumentando a qualidade percebida do serviço, a

satisfação do cliente aumenta. Como conseqüência, o cliente satisfeito estabelece um

relacionamento forte com o fornecedor, o que leva à longevidade do relacionamento,

também chamada de retenção ou lealdade do cliente. A retenção gerará receitas; e estas, ao

longo do tempo, aumentarão o lucro do relacionamento com o cliente.

O modelo proposto (figura 2) é desenvolvido a partir de um conceito dinâmico da

qualidade do relacionamento. Os conceitos estão interligados em seqüência e influem uns

nos outros de forma cadenciada, como no efeito "dominó" ou "cascata".

A primeira conexão trata da relação entre a qualidade do serviço e a satisfação do cliente. O

valor percebido é o resultado líquido entre a comparação da qualidade percebida pelo
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cliente com o sacrifício do mesmo. O valor percebido é um conceito antecedente ao da

satisfação do cliente. Esta, por sua vez, influencia no comprometimento, nos vínculos e na

força do relacionamento, constituindo a segunda conexão. A terceira é a relação entre a

força e a longevidade do relacionamento. A quarta explica como a longevidade está

conectada à lucratividade do relacionamento com o cliente.

Storbacka et. ai. (1994) vêem qualidade percebida e satisfação como as duas faces de uma

mesma moeda. Se os dois conceitos são tratados separadamente, as empresas correm o

risco de awnentar os custos sem awnentar as receitas.A integração dos dois conceitos, do

ponto de vista do cliente, pode significar o sucesso financeiro de longo prazo da empresa

fornecedora. As empresas reconhecem, ou estão descobrindo, que a qualidade é defmida

pelo cliente e a satisfação é a diferença entre o serviço percebido e esperado pelo cliente.

A figura 2 mostra todos os conceitos do modelo de Storbacka et. ai. (1994) em seqüência,

desde a qualidade do serviço até a lucratividade do relacionamento com o cliente. A linha

central indica os conceitos principais do relacionamento entre o cliente e o fornecedor, a

saber: valor percebido, satisfação do cliente, força, longevidade e lucratividade do

relacionamento. Os conceitos mais externos na figura também podem influir na

longevidade do relacionamento e expressam fatos que podem ocorrer durante o mesmo.

Figura 2 Modelo do Storbacka, Strandvik & Grõnroos (1994)

Qualidade CÀlIOproIOeti1nento Alternativas Concentração do -+ Receitado
Percebida do do Cliente Percebidas Patronado Relacionamento

Serviço

~ + t t +
Valor r-- Satisfação do f---+ Força do Longevidade do :---. Lucratividade do

Percebido Cliente Relacionamento ---11 Relacionamento Relacionamento
<li COlOo Cliente

t • + + f
Sacrificio Vinculos Episódios Configuração de f--+ Custo do
Percebido Criticos Episódios Relacionamento

Fonte: Storbacka, Strandvik & Grônroos (1994, p.23).
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Os conceitos utilizados neste modelo estão definidos no quadro 4 e serão explicados nas

análises das conexões entre eles, que serão feitas a seguir.

QUADRO 4 - Conceitos do Modelo de Lucratividade do Relacionamento

Conceito Definição
Qualidade de serviço IAvaliação cognitiva do cliente a respeito do serviço, pela
percebida comparação de episódios a algum padrão im~)ícito ou explícito.

Sacrifícios percebidos, como preço e outros, pela comparação de
Sacrificio percebido todos os episódios de serviço no relacionamento a algum padrão

implícito ou explícito.
Valor percebido Qualidade do serviço comparada ao sacrifício percebido.

IAvaliação cognitiva e afetiva do cliente, com base em sua
Satisfação do cliente experiência pessoal, a respeito de todos os episódios de serviço

dentro do relacionamento.
Comprometimento Define-se pelas intenções e atitudes de interação entre as partes.

Medida tanto corno comportamento de compra, quanto

Forçado comportamento de comunicação (boca-a-boca, reclamações). O

relacionamento comportamento de compra repetido indica um relacionamento mais
forte. A força do relacionamento é também afetada pelos vínculos
entre o cliente e o fornecedor do serviço.

IBarreiras para evitar que o cliente saia do relacionamento com o

Vínculos fornecedor. Os vínculos são do tipo: legal, econômico, tecnológico,
geográfico, de tempo, de conhecimento, social, cultural, ideológico
e psicológico. A confiança é um tipo de vínculo psicológico.

I Episódios de importância fundamental para a continuação do

Episódios críticos Irelacionamento. Os episódios podem ser críticos em relação à
magnitude dos valores trocados, aos recursos das partes e
experiências durante o episódio.

Concentração do A participação no fluxo de caixa do cliente de um determinado
·patronado fornecedor, no qual o cliente escolhe concentrar seu relacionamento.
Longevidade do I A extensão de tempo de um relacionamento.
relacionamento
Configuração de Os tipos e a freqüência de episódios que ocorrem durante um
episódios relacionamento entre fornecedor e cliente.
Receita do A receita total gerada pelo relacionamento com um cliente durante o
relacionamento ano fiscal.
Custo do O custo total (direto e indireto) do relacionamento com o cliente no
relacionamento ano fiscal. -

Lucratividade do A diferença entre a renda e o custo do relacionamento.
Relacionamento. i
Fonte: Storbacka, Strandvik & Grõnroos (1994, p.25)
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A seguir, serão analisadas as conexões entre os conceitos existentes no modelo de

Storbacka et. aI. (1994).

Conexão 1 : qualidade do serviço e satisfação do cliente

A relação entre a qualidade percebida e a satisfação do cliente é estabelecida por Storbacka

et aI. (1994) em dois níveis: alto e baixo. A percepção de-um serviço de alta qualidade e um

alto nível de satisfação, bem como a percepção de um serviço de baixa qualidade e um

baixo nível de satisfação, indicam que a relação entre a qualidade do serviço e a satisfação

do cliente é de correspondência.

Por outro lado, é possível que a qualidade do serviço seja considerada baixa e o cliente se

mostre altamente satisfeito, ou vice-versa. Nestes casos, nota-se a mediação dos conceitos

de sacrificio percebido e valor percebido.

Por exemplo, apesar da baixa qualidade percebida, o cliente está satisfeito porque o valor é

percebido como baixo, havendo uma adequação no nível destes dois fatores. No caso

oposto, o cliente se mostra insatisfeito por não poder adquirir um serviço considerado caro,

apesar de perceber sua alta qualidade.

A falta ou a existência de algum atributo do serviço pode influir na satisfação do cliente.

Por exemplo, um usuário pode optar por um produto de menor qualidade porque o

fornecedor o entrega na sua casa e isso o deixa satisfeito. Utilizando o mesmo exemplo, o

produto ou serviço pode deixar o cliente insatisfeito ou pouco satisfeito, apesar de sua alta

qualidade, por não ser entregue no domicilio, isto é, não estar adequado à sua preferência.

Storbacka et. aI. (1994) ressaltam que os construtos da qualidade percebida do serviço e da

satisfação do cliente podem ser vivenciados tanto em um determinad<.>episódio quanto no

nível geral do relacionamento. Esses construtos se sobrepõem tanto no nível empírico

quanto no nível teórico.
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Para diferenciar os dois conceitos, Storbacka et. aI. (1994) sugerem que a qualidade

percebida seja vista como uma perspectiva externa, um julgamento cognitivo de um

serviço, prescindindo da vivência e baseando-se, por exemplo, no conhecimento adquirido

pelo boca-a-boca ou pela propaganda.

A satisfação se refere a uma perspectiva interior, às experiências do cliente com respeito a

um serviço, comparadas ao seu custo. As expectativas dos clientes são importantes no

processo de compra dos serviços; porém, não é simplesavaliá-las, pois são muito variadas.

Com o objetivo de aprofundar a análise da relação entre a qualidade percebida e a

satisfação do cliente, serão abordados alguns conceitos expressos por Lovelock e Wright

(2001), que igualam qualidade percebida e satisfação do cliente pela fórmula:

Satisfação = Serviço percebido / Serviço esperado

o cliente fica satisfeito quando o serviço percebido é superior ao serviço esperado. Em

outras palavras, a qualidade do serviço é o grau em que um serviço atende ou supera as

expectativas do cliente (Lovelock e Wright, 2001). Se a entrega do serviço foi melhor do

que esperavam, os clientes ficam satisfeitos; do contrário, ficam desapontados e julgam a

qualidade como ruim.

Segundo Lovelock e Wright (2001), as expectativas são padrões internos que os clientes

utilizam para julgar a qualidade de uma experiência de serviços. As experiências anteriores

são influências importantes na expectativa do cliente diante de um serviço novo ou já

conhecido. Pode-se ampliar essa idéia com a experiência de serviço relatada por outro

cliente.

As expectativas podem variar, por exemplo, entre homens e mulheres; entre os mais jovens

e os mais velhos, entre trabalhadores de escritório e de fábrica ou entre pessoas de

diferentes países. A expectativa do cliente contém um conjunto de conceitos como os de
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serviço desejado, adequado, previsto e uma zona de tolerância, conforme o quadro 5 a

seguir:

QUADRO 5 - Relação entre expectativas, satisfação do cliente e qualidade percebida
•

Superioridade.
~erC~bida no

/ erviço

Medidas da
Qualidade
do Serviço

~J\dequação
percebida
no serviço

Fonte: Lovelock e Wright (2001, p.107).

no serviço.

Serviço

Esperado

Serviço
Desejado

Serviço Serviço
Adequado Previsto

.4~

•.. Serviço.. Percebido ~•.. .... -Satisfação

Segundo Lovelock e Wright (2001), serviço desejado é o tipo de serviço que os clientes

esperam receber. O serviço esperado se situa entre dois extremos: o serviço desejado e o

serviço adequado. É uma combinação entre o que os clientes acreditam que possa e deva

ser entregue para atender a suas necessidades pessoais. Todavia, os clientes não possuem

expectativas exageradas ou absurdas, pois entendem que as empresas nem sempre prestam

o melhor serviço possível; e, por isso, possuem um nível mínimo de expectativas que

corresponde ao serviço adequado.
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As expectativas do serviço desejado e adequado estão baseadas na experiência do uso do

serviço em uma ocasião específica ou nas promessas implícitas e explícitas de serviço feitas

pelo fornecedor - aquilo que o cliente ouviu pelo boca a boca ou que soube por uma .

experiência anterior com a empresa.

Serviço previsto é o nível de serviço que os clientes acreditam que irão receber. O nível do

serviço previsto varia conforme ocorrem mudanças no serviço adequado. Por exemplo, no

início e no final do mês, o cliente pode considerar adequado e previsível aguardar 45

minutos na fila do banco; nos dias mais calmos, porém, é provável que o cliente se

impaciente se tiver que aguardar por vinte minutos na fila.

A zona de tolerância é definida como o grau em que os clientes estão dispostos a aceitar

variações na entrega do serviço. Num extremo, temos o serviço desejado e no outro o

serviço adequado, que é o nível mínimo, esperado pelo cliente. Serviço acima do desejado

irá agradar e surpreender o cliente. Serviço abaixo do adequado deixará o cliente

insatisfeito.

A zona de tolerância pode variar, para cada cliente, em virtude da concorrência, do preço

ou de atributos específicos do serviço; Lovelock e Wright (2001), porém, não mencionam

outros fatores que podem causar variação, tais como, a falta de tempo do cliente para

reclamar de um serviço percebido como inadequado. O cliente resignado aceita a falta de

qualidade e não troca de fornecedor devido ao fator tempo.

Outro fator que contribui para a satisfação do cliente é a confiança que ele deposita no

fornecedor, tomando-se menos exigente com relação ao serviço oferecido. Neste caso, o

cliente percebe a falta de qualidade, mas continua com o mesmo fornecedor por depositar

nele muita confiança. O fator psicológico de confiança, bem como o fator de tempo,

funcionam como barreiras, impedindo que o cliente saia do relacionamento e procure por

outro fornecedor.
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Antes de adquirir um serviço, os clientes têm uma expectativa sobre a qualidade do serviço,

baseada nas suas necessidades pessoais e experiências passadas, nas recomendações de

outras pessoas e na propaganda de algum fornecedor do serviço. Após a compra e a

utilização do serviço, os clientes comparam a qualidade que esperavam com o que

receberam. A superioridade percebida ocorre se o nível do serviço oferecido for superior ao

do desejado e, assim, o cliente se encanta com o serviço. O cliente se satisfaz se o nível

oferecido se situa entre o serviço desejado e esperado e se mostra insatisfeito se o nível é

inferior ao adequado.

Do exposto, pode-se ampliar a zona de tolerância para os casos em que a qualidade cai

abaixo do nível adequado e o cliente aceita a situação, isto é, pode ou não reclamar, mas

não muda de fornecedor. Neste caso, o cliente está insatisfeito e propenso a mudar de

fornecedor, mas não toma a decisão. A atuação da concorrência pode ser a gota d'água para

o cliente trocar de fornecedor.

Se a qualidade real se situa abaixo do nível de serviço adequado esperado pelos clientes,

tem-se a lacuna na qualidade (Zeitharnl et al., 1988). As lacunas podem ocorrer em várias

partes do desempenho do serviço, conforme o quadro 6. O objetivo do fornecedor é reduzir

ou fechar as sete lacunas da qualidade do serviço, a saber:

a) lacuna no conhecimento: é a diferença entre aquilo que os fornecedores de serviço

acreditam que os clientes esperam e as necessidades e expectativas reais dos

clientes;
b) lacuna nos padrões: é a diferença entre o que a administração percebe sobre as

expectativas dos clientes e os padrões de qualidade estabelecidos para a entrega do

serviço;

c) lacuna na entrega: é a diferença entre os padrões de entrega especificados e o

desempenho real do fornecedor do serviço;

d) lacuna nas comunicações internas: é a diferença entre o que o pessoal de

propaganda e vendas julga serem as características do produto, desempenho e nível

de qualidade do serviço e o que a companhia realmente é capaz de entregar;
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e) lacuna nas percepções: é a diferença entre o que é realmente entregue e o que os

clientes, avaliando incorretamente, percebem ter recebido.

f) lacuna na interpretação: a diferença entre o que realmente prometem as campanhas

de comunicação de um fornecedor de serviço e o que um cliente acha que foi

prometido.

g) lacuna no serviço: a diferença entre o que os clientes esperam receber e suas

percepções do serviço que é realmente entregue.

QUADRO 6 - Sete lacunas na Qualidade

.- Necessidades e expectativas ...•
do cliente

~

~r
1.A lacuna do conhecimento

Definição dessas necessidades
pela administração

,Ir
2. A lacuna nos padrões

Tradução em especificações
de projeto ou entrega

3. A lacuna na entrega
4. A lacuna nas comunicações internas

-,Ir ••
Execução das especificações - Propaganda e promessas de
de projeto ou entrega

.. vendas

,r 5. A lacuna nas percepções 6. A lacuna na interpre!ta

Percepções do cliente sobre a Interpretação das
execução do produto comunicações pelo cliente

I
~, 7. A lacuna no serviço

.. Experiência do cliente em.. relação às expectativas -

ção

Fonte: Lovelock e Wright (2001, p.l08).
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A ocorrência de qualquer uma das lacunas pode prejudicar o relacionamento entre a

empresa e o cliente, pois a percepção do cliente sobre a qualidade do serviço é

constituída pelo conjunto de suas experiências positivas ou negativas com o serviço.

Além das lacunas, os clientes julgam a qualidade do serviço através das CInCO

dimensões (Zeitharnl et. aI. 1990):

a) Confiabilidade: significa que o cliente pode confiar na empresa. O serviço será

entregue conforme prometido;

b) Tangíveis: diz respeito às instalações fisicas, equipamento, pessoal e material de

comunicação do fornecedor;

c) Sensibilidade: os funcionários da empresa são prestativos e fornecem pronto

atendimento;

d) Segurança: os funcionários do serviço são bem informados, educados, competentes

e dignos de confiança;

e) Empatia: diz respeito ao atendimento personalizado e cuidadoso.

A confiabilidade é a característica de quem é confiável ou em quem se pode confiar, isto é,

o cliente tem confiança na empresa prestadora do serviço porque ela é confiável. Este

conceito tem se mostrado como o fator mais importante na avaliação da qualidade do

serviço pelos clientes, por ser intrínseco ao serviço de boa qualidade. Um serviço falho é

um serviço no qual não se pode confiar. A confiança é uma medida de resultado porque é

avaliada depois da experiência de serviço. As outras são dimensões de processo porque

podem ser avaliadas durante a entrega do serviço (Lovelock e Wright, 2001).

As lacunas na qualidade do serviço e as dimensões da qualidade funcionam como

indicadores da qualidade percebida pelo cliente e são utilizadas para que a empresa elimine

as causas de insatisfação e decida quais estratégias empregará para aumentar os níveis de

satisfação do cliente. Clientes insatisfeitos, satisfeitos de modo precário ou indiferentes ao

serviço, podem ser atraídos pela concorrência.
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A qualidade do serviço e a satisfação do cliente podem isolar os clientes da concorrência e

mantê-los fiéis, fazê-los praticar o boca-a-boca positivo, criar vantagem sustentável, reduzir

os custos de falhas e de atração de novos clientes.

A análise da relação entre a qualidade percebida e a satisfação do cliente é a primeira

conexão dos construtos do modelo do Storbaka et aI. (1994). A próxima conexão trata da

influência da satisfação na força do relacionamento.

Conexão 2 : satisfação do consumidor e força do relacionamento

A força do relacionamento é medida por dois conceitos: o comportamento de compra

repetido e o comportamento de comunicação. A compra repetida significa o hábito de

comprar um produto ou um serviço de forma regular, levando à retenção do cliente pelo

fornecedor. No caso dos planos de previdência, pode significar a contribuição mensal paga

pelo cliente. O comportamento de comunicação significa a propaganda boca-a-boca e as

reclamações feitas pelo cliente.

A força do relacionamento pode estar vinculada à satisfação do cliente com o serviço

oferecido, porém Storbacka et. aI. (1994) citam Reichheld (1993), o qual afirma que a

satisfação não leva necessáriamente à retenção. Este autor conclui que entre 65% a 85%

dos clientes que trocaram de fornecedor estavam satisfeitos e até mesmo muito satisfeitos

com o fornecedor anterior.

Conforme Storbacka et aI. (1994), os clientes estão preparados para absorver algumas

avaliações negativas, antes de expressá-las em termos de insatisfação. Clientes insatisfeitos

podem permanecer retidos devido ao custo da mudança para outro fornecedor. Terminar

um relacionamento e começar outro exige esforço e tempo do cliente. A dificuldade

funciona como uma barreira que impede o cliente de decidir mudar de fornecedor.

Storbacka et. aI. (1994) afirmam existirem vínculos entre o cliente e o fornecedor que

funcionam como barreiras ao término do relacionamento. São dez tipos de vínculo: legal,
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econômico, tecnológico, geográfico, de tempo, de conhecimento, social, cultural,

ideológico e psicológico.

Os cmco pnmeiros são barreiras efetivas para o cliente e podem ser observados e

gerenciados pelo fornecedor. Os outros são de dificilmensuração e gerenciamento. Os três

últimos estão ligados aos valores e preferências do cliente. O modelo de Storbackaet. alo

(1994) não releva o conceito de confiança e apenas o enquadra como um entre os vários

vínculos psicológicos, tais como segurança, ética etc. A justificativa pode ser a

preocupação em apresentar um modelo que possa ser aplicado a uma ampla gama de

produtos e serviços tanto do mercado industrial como do consumidor final.

A confiança é um vínculo psicológico que se expressa, por exemplo, quando um cliente

acredita na impossibilidade da quebra de um determinado banco porque o mesmo pertence

ao governo federal. Este cliente não romperia·o relacionamento com seu banco mesmo se,

comparando-o a outros, constatasse que recebe um serviço de qualidade inferior.

Este conceito tem merecido destaque na teoria da confiança-compromisso de Morgan e

Hunt (1994), conforme salienta Rittner (2001):

"Buscando os elementos que distinguem as trocas relacionais efetivas e

produtivas daquelas improdutivas e ineficazes, independentemente dos

fatores cirscunstanciais, Morgan e Hunt (1994) preconizam a existência de

algum elemento central no conceito de marketing de relacionamento que

garanta o seu sucesso. Os autores atribuem papel central à presença do

compromisso e da confiança, uma vez que estes dois elementos permitem

que se desenvolva um comportamento cooperativo entre as partes, em

oposição às relações de poder condicionantes que, geralmente, permeiam as

diversas redes (networks) empresariais".

Além dos vínculos, o comprometimento do cliente é outro conceito que influi no

fortalecimento do relacionamento e está baseado nos planos futuros do cliente. Storbacka
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et. aI. (1994) citam os autores Liljander et aI (1993), que definem comprometimento como

as intenções e disposições para interagir de ambas as partes. Por exemplo, o usuário de um

plano de previdência se compromete a pagar as contribuições mensais porque quer ter sua

aposentadoria no futuro, quer se sentir seguro na velhice. A empresa se compromete a

investir e fazer o dinheiro aplicado render para garantir a aposentadoria ao usuário.

o comprometimento é considerado positivo quando o cliente está satisfeito; negativo

quando algum vínculo mantém O relacionamento apesar da insatisfação; e inexistente

quando o cliente não considera o relacionamento importante. O usuário do plano de

previdência tem um maior envolvimento com o serviço - pois trata-se da sua aposentadoria

-, e esse envolvimento aumenta com a idade.

Se um cliente confere pouca importância ao seu plano de previdência, esse fato pode ser

atribuído à falta de ou à incorreta comunicação da empresa para com ele. A comunicação

adequada demonstra comprometimento por parte da empresa e pode fortalecer o

relacionamento, tornando o cliente mais comprometido.

Pode-se concluir que a satisfação é um fator que fortalece o relacionamento, porém não é o

único, segundo Storbacka et. al. (1994). Os vínculos podem garantir um relacionamento

forte, apesar de o cliente estar pouco satisfeito ou até mesmo insatisfeito. O

comprometimento também pode. fortalecer o relacionamento e sua ausência indica que o

cliente não percebe o relacionamento como importante.

Conexão 3 : força e longevidade do relacionamento.

Uma questão se coloca: quando o relacionamento é satisfatório, pode-se assegurar que o

mesmo será longevo? Segundo Storbacka et. aI. (1994), a longevidade pode se originar de

fatores extrínsecos ao relacionamento, como por exemplo, as alternativas percebidas a

partir da estrutura do mercado e das limitações geográficas, e de fatores intrínsecos, tais

como a força do relacionamento e o manejo dos episódios críticos durante o

relacionamento.
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Os autores do modelo comentam que os relacionamentos são caracterizados pela

dependência do fornecedor ou do cliente. Em vários contextos, poder e dependência são

funções de relativa importância no relacionamento. Clientes pequenos têm pouco poder no

relacionamento com um banco, enquanto clientes grandes pressionam para baixo os preços

dos serviços.

A concentração de mercado pode ser medida objetivamente pela quantidade de

fornecedores; porém, o cliente pode pensar que há poucas alternativas, porque seu conjunto

evocado não contém todas as alternativas possíveis. A falta de conhecimento, por parte do

cliente, ou de propaganda, por parte da empresa, implicaum conjunto evocado menor que a

quantidade de fornecedores.

Com relação aos fatores intrínsecos, os autores salientam o tratamento dado aos episódios

críticos. Na avaliação do relacionamento, feita pelo cliente, os episódios críticos não têm

todos a mesma importância, uma vez que os episódios rotineiros são caracterizados por

pouco envolvimento mental e por comportamento de rotina, em que o cliente tem o papel

principal. Contudo, o episódio crítico é considerado de grande importância para a

continuidade de um relacionamento e sua definição depende do cliente e da situação. Os

clientes têm diferentes tipos de experiências que ficam evidentes quando ocorre um novo

padrão de episódio. O cliente fica mentalmentemuito envolvido na nova situação.

Storbacka et. al. (1994) não detalham o conceito. O autor desta dissertação sugere que o

episódio crítico faz parte de um processo que o cliente vivencia e pode ser analisado por

períodos de tempo. A determinação desses períodos ocorre pelas ações tomadas pelo cliente

e pela empresa.

Por exemplo, o cliente comunica à empresa sua decisão de encerrar oylano de previdência

por não poder pagar as contribuições mensais. O primeiro período, neste exemplo, pode ser

a crescente dificuldade de a pessoa pagar o plano. O segundo, a tentativa da empresa de

evitar o cancelamento do plano. O último é posterior à decisão final do cliente. A empresa
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pode atuar em todos eles: no primeiro, de forma preventiva; no segundo, compreendendo a

situação e indicando alternativas ao cliente; e no terceiro, trabalhando na recuperação do

ex-cliente.

o relacionamento, ao longo do tempo, pode conter vários episódios críticos e a empresa

deve gerenciá-los visando à manutenção do mesmo. Classificando a longevidade como

curta ou longa, a força do relacionamento como fraca ou forte e finalmente comparando-as,

Storbacka et. al. (1994) entendem que um relacionamento fraco cruzado com uma longa

longevidade implica que o relacionamento continua por falta de alternativas, e que um

relacionamento forte com curta longevidade implica que os episódios críticos ou os

serviços de recuperação são pobremente gerenciados.

Conexão 4 : longevidade do relacionamento e lucratividade do relacionamento com o

cliente.

Os autores salientam que o aumento da longevidade dos relacionamentos com os clientes

atuais, custa menos do que obter novos clientes, e a lógica reside no fato de que o

relacionamento é lucrativo. Não faz sentido, em termos de negócios, manter o

relacionamento com um cliente não lucrativo. Storbacka (1994) mostrou que 10% dos

clientes de um banco perfaziam 100% dos lucros e que a satisfação do cliente era maior

entre os não lucrativos e parecia ser função de um maior volume de relacionamento

(quantidade de depósitos e empréstimos).

Storbacka et ai. (1994) apresentam um esquema para medir a lucratividade de um

relacionamento por meio da participação no volume total gasto por cliente numa

determinada atividade econômica (TIV - Total Industry Volume). Por exemplo, o cliente

pode ter contas bancárias, poupança e outros produtos em vários bancos. A razão entre RR

(RR - Relationship Revenue) e TIV indica a concentração do patronado, isto é, a

participação de determinado fornecedor no total de gastos dos clientes. Quanto maior a

razão, maior a participação e pode-se dizer, maior o relacionamento. Se RR < TIV , o
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cliente possui outros fornecedores e, conseqüentemente, o fornecedor deve trabalhar para

aumentar o volume e a renda dó relacionamento.

No caso de um cliente de uma empresa de previdência privada, a receita do relacionamento

pode crescer com o aumento da contribuição mensal ou com a agregação de outros serviços

ao plano, tais como seguros. Além disso, o cliente pode desempenhar o papel de pagante

(Sheth et. al. 2001) do plano do filho ou da esposa ou pagar outro plano para si.

Aumentar a concentração do patronado implica a empresa alocar recursos para os

relacionamentos específicos. Os indicadores desses recursos devem ter como base os

episódios de relacionamento. Há a necessidade de se criar uma tipologia dos possíveis

episódios, pois os mesmos diferem em conteúdo, freqüência e duração. O quadro 7, a

seguir, indica a matriz de configuração de episódios, que pode fornecer os tipos de

episódios ocorridos e o levantamento dos seus custos.

QUADRO 7 Matriz de configuração de episódios

Tipos de Episódios

CR...

CRt

CRI

CR2
Relacionamentos
com o cliente

CRn

Fonte: Storbacka, Strandvik & Grônroos (1994) p;34
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o conteúdo do episódio pode ser uma solicitação ou uma reclamação do cliente.

Exemplificando: o cliente solicita o aumento da sua contribuição ou quer saber quanto

rendeu o seu plano em determinado momento. A empresa precisa avaliar qual o melhor

meio de comunicação para satisfazer o cliente. Nem sempre a comunicação escrita é mais

eficaz do que a comunicação oral. A comunicação oral pode ser uma oportunidade para

aumentar a receita do relacionamento.

A freqüência diz respeito ao numero de ocorrências de um episódio num determinado

período de tempo. Por exemplo, o cliente de uma empresa de previdência privada reclama

que seu extrato trimestral é sempre enviado com atraso. A solução pode ser uma

modificação no processo de confecção e de envio de extratos pela empresa.

A duração do episódio indica a eficiência do atendimento uma vez que o cliente espera ser

prontamente atendido e ter seu problema resolvido no menor período de tempo possíveL

Isso exige investimentos tecnológicos e treinamento de funcionários, além da aprendizagem

contínua proporcionada pelos contatos realizados com o cliente.

o eixo horizontal da matriz de configuração de episódios no quadro 7 mostra os tipos de

episódios ocorridos. Do ponto de vista do fornecedor, é necessário somar o numero de

episódios. Segundo os autores, o numero total de episódios é a soma da demanda de todos

os clientes que escolheram o tipo específico de episódio. A intensidade de episódios será

diferente para todos os relacionamentos e independente do volume de relacionamentos.

Storbacka et. ai. (1994) concluem que o fato de o relacionamento ser de longo prazo não

garante que ele seja lucrativo. O preço do serviço, a renda e custo de um relacionamento

também devem ser analisados e compreendidos. A análise sistemática dos serviços

utilizados pelo cliente, da configuração de episódios e dos canais de en!Tega é necessária

para se iniciar um processo de fortalecimento do relacionamento, que leva à longevidade

com lucratividade para a empresa.
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Na próxima seção serão comparados os modelos de Storbacka et al. (1994) e de Hennig-

Thurau e Klee (1997) com o objetivo de ampliar a compreensão do relacionamento cliente

-fornecedor.

3.2.8. Comparação dos dois modelos

Ambos os modelos são tentativas teóricas de explicar a díade cliente-fornecedor pela ótica

do Marketing de Relacionamento, no contexto da troca relacional, do ganha-ganha.

Constituem um importante empreendimento porque o sucesso do Marketing de

Relacionamento depende da capacidade da empresa de entender mais profundamente o

cliente e de agregar valor aos produtos e serviços oferecidos de modo a fortalecer o

relacionamento.

Exemplificando: o cliente de uma empresa de previdência privada irá usufruir do produto,

que é a sua aposentadoria, após um longo período de contribuição. Neste período, e mesmo

após ele, poderá contatar a empresa muitas vezes para fazer reclamações e solicitações. O

relacionamento se fortalece e se toma longo se a empresa o atende bem.

A grande diferença entre os dois modelos é a relação inversa estabelecida entre os

construtos satisfação e qualidade do produto ou serviço. Em Hennig-Thurau e K1ee. (1997)

a percepção de qualidade é vista de uma maneira mais ampla e constitui uma das variáveis

centrais de moderação. Para Storbacka et ai. (1994) o construto qualidade do produto ou

serviço influi positivamente na satisfação do cliente, constituindo o ponto inicial do

processo de retenção do cliente.

o construto comprometimento, para Hennig-Thurau e Klee (1997), é uma orientação do

relacionamento a longo prazo, fundamentado nos aspectos afetivos e na convicção de que a

permanência no relacionamento será benéfica. Para Storbacka et ai. (1994), o

comprometimento influi no fortalecimento do relacionamento, porém não está diretamente

ligado à sua longevidade.
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A julgar pela importância conferida ao construto confiança na literatura do Marketing de

Relacionamento, o modelo de Storbacka et ai. (1994), parece estar incompleto, por inclui-

lo entre os vínculos psicológicos e não lhe conferir um destaque maior. Para Hennig-

Thurau e Klee (1997), a confiança pode influir positivamente no comprometimento e na

retenção do cliente, de modo a fortalecer o relacionamento e garantir-lhe longevidade.

Para o cliente de uma empresa de previdência privada, por exemplo, a confiança é muito

importante, pois, ele está colocando seu dinheiro nas mãos de alguém que se compromete a

fazê-lo render e devolvê-lo a ele após um longo período de utilização. Que garantia a

pessoa tem de que a empresa existirá após trinta anos de contribuição?

o modelo de Storbacka et ai. (1994) parece mais abrangente no sentido de tentar avaliar a

lucratividade do relacionamento. Esse conceito é importante para os profissionais de

marketing no trabalho de retenção dos clientes rentáveis, além de contribuir para o

desenvolvimento da teoria do Marketing de Relacionamento.

As variáveis intervenientes influem na longevidade do relacionamento no modelo de

Storbacka et ai. (1994). No modelo de Hennig- Thurau e Klee (1997), elas podem atuar

diretamente na relação entre satisfação e qualidade global do relacionamento e na relação

entre qualidade global do relacionamento e retenção do cliente.

Os dois modelos são teóricos e necessitam de comprovações empíricas para que se

esclareçam as divergências conceituais e as relações entre os construtos. Ambos introduzem

variáveis mediadoras entre a satisfação e a retenção do cliente na tentativa de avaliar e

oferecer subsídios para o gerenciamento do relacionamento cliente-fornecedor. Hennig-

Thurau e Klee (1997) atentam para a expansão da percepção da qualidade, introduzindo a

perspectiva da concorrência existente no conjunto evocado do cliente e para a diferenciação

do construto da qualidade com base no padrão de expectativa interna do cliente.

Storbacka et ai. (1994) frisam a necessidade de pesquisa na área de precificação dos

serviços como um fator importante no relacionamento e o aprofundamento no conceito de
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força do relacionamento. Com o relacionamento fortalecido é possível, por exemplo,

influenciar um cliente com lucratividade negativa sem ameaçar a longevidade do

relacionamento.

A complexidade do estudo da relação satisfação-retenção do cliente, com a introdução de

variáveis mediadoras e com sua natureza dinâmica, parecem indicar o longo caminho a ser

percorrido para o mapeamento dos construtos dos trinta relacionamentos do Marketing de

Relacionamento, descritos por Gummesson (2000).

Sob a perspectiva gerencial, esses modelos podem contribuir para um maior entendimento

de como o cliente percebe o relacionamento com o fornecedor. Este conhecimento poderá

ajudar nos negócios das empresas e no gerenciamento dos relacionamentos. Empresas que

estabelecem uma filosofia de relacionamento e que, por meio da tecnologia da informação,

registram os contatos e episódios com seus clientes, podem compor e estudar a matriz de

configuração de episódios indicada por Storbacka et aI. (1994), além da concentração do

patronado, de modo a utilizar essas ferramentas para tentar obter lucratividade no

relacionamento com os clientes.

Finalmente, o estudo desses modelos pode contribuir na formação de outros modelos mais

abrangentes sobre a relação satisfação-retenção de clientes rentáveis. Por exemplo, os

vínculos citados por Storbacka et al. (1994) podem ser avaliados juntamente com os

construtos da confiança e do comprometimento. Os construtos da retenção do cliente, no

modelo de Hennig-Thurau e Klee (1997), da força e da longevidade do relacionamento, no

modelo de Storbacka et aI. (1994), podem ser analisados e integrados de modo a explicar

melhor o relacionamento cliente-fornecedor.
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4. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS

o objetivo geral desta dissertação é investigar, de forma exploratória, a relação cliente-

fornecedor no mercado barsileiro de previdência privada. na empresa BrasilPrev, através do

modelo de Storbacka, Strandvik & Grõnroos (1994).

A escolha do modelo de Storbacka et. ai. (1994) se deve a três motivos. O primeiro é o

estabelecimento dos vários passos necessários para partir da qualidade percebida e chegar

à lucratividade do relacionamento. Este é um modelo de retomo sobre o relacionamento

(ROR) que mostra como os estágios e as propriedades do relacionamento entre cliente e

fornecedor estão conectadas, segundo Gummesson (2000).

O segundo motivo é que o modelo apresenta o conceito da configuração de episódios para

estabelecer os custos do relacionamento. O mapeamento dos episódios por cliente pode

fornecer uma segmentação interessante para os profissionais e para as empresas. A

concentração do patronado fornecerá a receita do relacionamento que comparada aos

custos, fornecerá a lucratividade do relacionamento.

O terceiro motivo é a oportunidade de explorar o conceito de confiança, que aparece no

modelo de Storbacka et aI. (1994) como um vínculo psicológico, e adquire especial

importância quando se fala de previdência privada.

A escolha de uma única empresa de previdência para o estudo tem por motivo a

simplicidade. Dada a complexidade do modelo escolhido, optou-se por estudá-lo sem as

influências das características próprias de outras empresas. A escolha da BrasilPrev deveu-

se às afirmações públicas de seus profissionais de marketing de que a empresa está

empenhada no relacionamento com o cliente. Entender, através do modelo escolhido, como

o cliente percebe esse relacionamento é a contribuição desta dissertação.
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4.1. Objetivos específicos

Os objetivos específicos estão baseados nas relações estabelecidas entre os construtos do

modelo de Storbacka et. aI. (1994) que são as relações entre a qualidade percebida, a

satisfação do cliente, a força, a longevidade e a lucratividade do relacionamento.

Os objetivos estão especificados nos itens seguintes:

1) Compreender, de forma exploratória, a relação entre a qualidade percebida e a

satisfação do cliente, investigando a seguinte proposição do modelo de Storbacka

et.aI.(1994):

Proposição 1: A baixa qualidade percebida pelo cliente está relacionada à sua pouca

satisfação e a alta qualidade percebida está relacionada à sua maior satisfação.

A relação entre os níveis baixos e altos dos dois conceitos fornece o resultado esperado;

porém, a investigação pode indicar que a qualidade percebida pode ser alta e o cliente

estar insatisfeito porque o serviço apresenta alto custo ou não está adequado às

preferências do mesmo. Por outro lado, a qualidade pode ser baixa e o cliente se

mostrar satisfeito porque o serviço está adequado ao orçamento ou porque está

adequado às suas necessidades.

Serão também investigadas as lacunas no serviço e as dimensões da qualidade

percebida, apresentadas na revisão bibliográfica: confiança, tangíveis, sensibilidade,

segurança e empatia, as quais serão utilizadas como identificadores do conceito de

qualidade percebida na pesquisa empírica e relacionadas com o conceito da satisfação

2) Analisar qualitativamente a relação da força do relacionamento com a satisfação do

cliente, investigando a seguinte proposição do modelo de Storbacka et. aI. (1994):

Proposição 2: A satisfação do cliente pode contribuir para o fortalecimento do

relacionamento do cliente com o fornecedor.
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A investigação indica a possibilidade de que, embora a satisfação do cliente seja alta, o

comprometimento seja fraco por que o relacionamento não é importante para o cliente.

O comprometimento pode influir na força do relacionamento apesar da pouca satisfação

do usuário. Também é possível que o relacionamento seja forte em virtude de vínculos

contextuais ou perceptuais, que suprem a falta da satisfação.

3) Avaliar a relação entre a satisfação do cliente e a confiança do mesmo no

fornecedor. Essa avaliação pode indicar a necessidade de maior destaque desse

conceito no modelo de Storbacka et. ai. (1994), segundo a proposição:
<,..

Proposição 3: A satisfação do cliente pode influir na confiança do cliente 'no

fornecedor, que por sua vez pode influir na força do relacionamento.

A confiança é um vínculo psicológico que funciona como uma barreira à saída do

cliente do relacionamento com a empresa. A confiança é um conceito que pode surgir

num relacionamento em decorrência da satisfação ou da qualidade percebida pelo

cliente. A confiança pode fortalecer o relacionamento mesmo que a satisfação seja

baixa.

4) Avaliar a relação entre a força e a longevidade do relacionamento, investigando a

seguinte proposição do modelo de Storbacka et. aI. (1994):

Proposição 4: A força do relacionamento pode influir na sua longevidade.

A investigação indica a possibilidade de que, embora a força do relacionamento seja

fraca, o relacionamento seja longo em virtude dos vínculos, ou da falta de alternativas

objetivas e/ou percebidas pelo cliente. Também é possível que, embora a força do

relacionamento seja grande, os episódios críticos não sejam bem gerenciados ou o

serviço seja insuficiente, pondo em risco o relacionamento.
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5) Analisar a relação entre a longevidade e a lucratividade do relacionamento através

da configuração de episódios e da concentração do patronado, conforme sugerido

pelo modelo de Storbacka et. al. (1994) na seguinte proposição:

Proposição 5: A longevidade do relacionamento pode influenciar na lucratividade do

relacionamento com o cliente.

A investigação pode indicar também que um relacionamento longo pode ter uma

lucratividade baixa ou negativa devido a uma configuração de episódio desfavorável ou

uma baixa concentração do patronado ou devido a preços baixos. A análise pode

também sugerir que um relacionamento recente apresente uma receita alta devido à

concentração do patronado, ou devido ao preço praticado ou por estar baseado numa

configuração de episódios favorável.

A análise desta proposição consiste em tomar as relações entre lucratividade,

concentração de negócios do cliente com a empresa e custos do relacionamento

propostas por Storbacka et alo(1994) e compará-las às medidas realizadas pela empresa

BarsilPrev.

S. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS

Tendo em vista os objetivos propostos, o método de pesquisa adotado é o estudo

exploratório, uma vez que o modelo de Storbacka (1994) é teórico e o entendimento do

relacionamento de longo prazo ainda não foi suficientemente explorado (Bejou, 1997). A

técnica exploratória propicia a investigação mais aprofundada das idéias associadas às

decisões, atitudes e comportamentos dos usuários dos planos de previdência privada e pode

auxiliar no entendimento dos conceitos e no desenvolvimento de hipóteses do modelo.

A revisão bibliográfica consta dos conceitos relacionados à díade cliente-fornecedor da

literatura do MR e do cenário do mercado de planos de previdência privada do Brasil. A

pesquisa de campo consta de entrevistas com alguns clientes e ex-clientes de planos de

previdência privada da empresa BrasilPrev, residentes na Grande São Paulo. As entrevistas
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são semi-estruturadas com o objetivo de indagar o cliente de forma detalhada a respeito de

suas percepções e avaliações sobre o relacionamento existente entre ele e a empresa.

,1
, I

I

o cliente pesquisado é a pessoa que adquiriu um plano de previdência privada que pode ser

resgatado parcial ou totalmente, trocado por outro tipo de plano, ou administrado por outra

empresa concorrente. Em virtude dessa mobilidade e do conseqüente risco de perder os

clientes, as empresas do setor sentiram a necessidade de se aproximar deles e de estabelecer

um relacionamento maior, de modo a retê-los e tomá-los rentáveis.

\1
!

o ex-cliente pesquisado é a pessoa que foi cliente da empresa BrasilPrev, no passado, e que

decidiu mudar de fornecedor ou realizar o resgate total do dinheiro investido no plano de

previdência privada.

o método de estudo de caso é utilizado como estratégia de pesquisa. Obter as respostas dos

entrevistados sobre questões do tipo "como" e "porquê" - como deve ser a relação entre a

empresa e o cliente e quais foram os motivos para não continuar cliente da BrasilPrev, não

é uma tarefa simples e exige a busca das razões que levaram à tomada das decisões.

5.1. O estudo de Caso como abordagem escolhida

Yin (2001) afirma que a essência de um estudo de caso é esclarecer quais são os motivos de

uma decisão' ou de um conjunto delas. O que importa numa questão relativa ao

comportamento do cliente é saber o porquê desse comportamento (Cohen, 1999). Nesta

dissertação: quais são os motivos para que um usuário confie em um plano de previdência,

se comprometa, não decida trocar de fornecedor? O que o leva a manter ou romper o

relacionamento?J
Segundo Yin (2001) o estudo de caso é a investigação empírica de um fenômeno

contemporâneo em seu contexto real, especialmente profícua quando os limites entre o

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. A revisão bibliográfica parece

adequada à afirmação de Yin (2001), pois, mostra que clientes satisfeitos podem mudar de
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fornecedor e clientes não satisfeitos podem permanecer retidos. Ademais, o modelo de

Storbacka et. aI. (1994) é teórico e carece de suporte empírico, o que o toma pouco robusto.

A impressão é de que as variáveis intervenientes são mais atuantes que as dos modelos, não

existindo, portanto, uma limitação clara entre o fenômeno e o contexto.

Entre as variáveis intervenientes estão as do tipo psicológico, como comportamento, afeto,

sensação, imagem, motivação e cognição, as quais, segundo Cohen (1999), são importantes

para entender o relacionamento entre pessoas, produtos e serviços.

Os estudos de caso se destacam na pesquisa de avaliação, segundo Yin (2001), quando

empregados para: explicar os vínculos causais em situações demasiado complexas para as

estratégias experimentais ou as utilizadas em levantamentos; descrever uma intervenção

num contexto da vida real; ilustrar determinados tópicos pertencentes a uma avaliação;

explorar situações que não apresentam um conjunto simples de resultados; realizar o estudo

de um estudo de avaliação.

A situação que se apresenta nesta dissertação parece ter três vertentes na manutenção e no

fortalecimento do relacionamento entre cliente e fornecedor: a) os esforços e ações das

empresas para captar e manter o cliente rentável; b) a percepção do cliente com relação ao

produto e/ou serviço e ao relacionamento; c) o conjunto de todas as variáveis que influem

neste relacionamento, segundo o modelo de Storbacka et. al. (1994).

A importância do item c citado acima influi no projeto de pesquisa desta dissertação: quais

questões estudar, quais dados são relevantes, quais dados devem ser coletados e como

devem se analisados os resultados (Yin, 2001). A unidade de análise é a visão que o cliente

tem do seu relacionamento com uma determinada empresa de previdência privada.

A pessoa que paga um plano de previdência é a unidade primária de análise e as

proposições estabelecidas de forma bem especificada do modelo de Storbacka et. al. (1994)

ajudam na identificação das informações relevantes sobre o entrevistado. Quanto mais
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proposições específicas um estudo contiver, mais ele permanecerá dentro de limites

exeqüíveis(Yin, 2001).

Dos componentes do projeto de pesquisa, foram comentados: as questões do estudo, as

proposições e a unidade de análise. Resta comentar a lógica que une os dados às

proposições e os critérios para a interpretação das descobertas. A ligação dos dados às

proposições pode ser feita pela relação entre as várias partes da mesma informação e a

proposição teórica, isto é, pela "adequação ao padrão" (Yin, 2001).

Os dados obtidos nas entrevistas parecem se adequar às proposições estabelecidas nesta

dissertação. Por exemplo: o cliente pode estar satisfeito em conseqüência da qualidade

percebida, da adequação do serviço a suas preferências ou do baixo custo do serviço. O

critério para a interpretação das descobertas configura, no exemplo anterior, uma

quantidade de informações extraídas do entrevistado que permita um julgamento seguro do

motivo da satisfação entre as três possíveis causas. Pode também haver mais de uma causa.

Mais uma vez, se a entrevista é bem conduzida, facilita-se a interpretação das causas da

insatisfação.

Com a correta interpretação dos dados, pode-se generalizar as conclusões de forma

analítica, isto é, comparar o modelo teórico do Storbacka et. al. (1994) com os resultados

empíricosdo estudo de caso. O que não pode ser feito é a generalização estatística.

5.2. Universo e amostra da Pesquisa

Do conjunto de empresas de previdência privada aberta, foi escolhida uma de grande porte,

com participação expressiva de mercado e que investe em relacionamento com o cliente,

segundo seus profissionais e publicações especializadas. A empresa escolhida foi a

BrasiIPrev, segunda no ranking brasileiro, com mais de 650 mil clientes e crescimento

anual aproximado de 40% e que investe no relacionamento com o cliente por meio de

várias ações, como o Clube de Relacionamento, um jornal para as crianças, um newsletter
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trimestral, o estímulo à participação em eventos, o envio de convites para espetáculos

realizados no Centro Cultural Banco do Brasil etc (Cantero, 2001).

A razão da escolha de uma única empresa foi a busca da simplicidade, isto é, de evitar que

outras variáveis interferissem diretamente no modelo de Storbacka et. al. (1994), tais CÕInO

as específicas ações de marketing de cada empresa.

A parte empírica foi realizada com entrevistas de dois profissionais da empresa, envolvidos

no trabalho de relacionamento com os clientes, sendo um deles em posição mais estratégica

e outro em posição mais tática.

Foram escolhidos dois grupos de pessoas para as entrevistas: um grupo de clientes retidos,

isto é, pessoas que continuam pagando à BrasilPrev, mensalmente, a contribuição do seu

plano de previdência privada, e um grupo de ex-clientes, isto é, pessoas que cancelaram o

plano e realizaram o resgate total do dinheiro aplicado ou que mudaram de empresa. A

previsão era que os resultados da pesquisa nos dois grupos confirmassem a relação entre os

conceitos envolvidos.

o perfil dos clientes e ex-clientes é de homens e mulheres que tenham constituído família,

com idade entre 40 e 65 anos e formação mínima de primeiro grau completo. Nessa faixa

etária a pessoa está mais interessada em investir num plano de aposentadoria. A

contribuição mensal do plano se situa na faixa de R$ 50,00 a R$ 900,00. A seleção levou

em conta usuários que fizeram pelo menos um contato com a empresa nos últimos trinta

dias.

Os clientes devem ter no mínimo um ano de contribuição, pois isto significa que tiveram

pelo menos 6 contatos com a empresa: um ou mais na formalização do contrato, quatro

extratos trimestrais e um informe de rendimento. A seleção dos ex-clientes considerou

aqueles que romperam o relacionamento nos últimos seis meses. O rompimento num

período maior pode comprometer a lembrança dos episódios e os fatos importantes que

ocorreram no relacionamento.
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o uruverso da pesquisa fica então definido pelo conjunto de clientes e ex-clientes da

BrasilPrev que atendem aos requisitos acima. A amostra dos casos totalizou nove

entrevistados clientes e onze ex-clientes. A quantidade de entrevistas foi definida pelos

seguintes requisitos: a) a lógica da replicação, que enriquece e deixa o estudo global mais

robusto; b) o tempo e os recursos disponíveis para realizar e analisar as entrevistas; c) o

numero de clientes que consentiu em realizar a entrevista. Com essas considerações, foi

obtido o numero de vinte entrevistas.

o projeto de pesquisa ficou definido como o de casos múltiplos incorporados, isto é, dois

tipos de casos com replicações: conjunto de entrevistados que continuam clientes da

BrasilPrev até o momento da entrevista e conjunto de entrevistados que deixaram de ser

clientes da empresa.

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas espontâneas semi-estruturadas, com

duração aproximada de uma hora, para captar a opinião dos entrevistados sobre o

relacionamento com o fornecedor e a respeito do produto e/ou serviço. A razão da escolha

desse tipo' de entrevista é a de obter os dados de forma espontânea e, inicialmente não

dirigida. Os tópicos não mencionados espontaneamente foram questionados em um

segundo momento da entrevista, de forma a se cobrir completamente o tema.

Estabeleceu-se um roteiro para a coleta de dados, que será comentado mais adiante. As

entrevistas ocorreram entre março e junho de 2002, com usuários de planos de previdência

da BrasilPrev, com mais de dois anos de contribuição, idade ente 40 e 50 anos que

realizaram contatos com a empresa. Os entrevistados são residentes na grande São Paulo.

Com relação ao contato, os entrevistados receberam um telefonema da BrasilPrev, em que

um funcionário explicou os motivos da pesquisa e perguntou sobre_a disponibilidade de

participação. Mediante o consentimento do usuário, foi feito pelo autor o segundo contato,

no qual nova explicação a respeito da importância da pesquisa era fornecida ao potencial

entrevistado.
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Com o assentimento em participar, uma data e um lugar para a entrevista eram

determinados. As entrevistas foram gravadas e posteriormente digitadas. A duração das

entrevistas foi de uma hora a uma hora e meia. Os entrevistados tomavam conhecimento do

conteúdo de uma forma geral e sintética, e eram informados que não teriam nem seus

nomes nem dados pessoais revelados.

Ao final, o autor reuniu aproximadamente 30 horas de gravação. Vale ressaltar que algumas

pessoas se mostraram intimidadas com a entrevista, apesar das explicações, e nesses casos

o encontro realizou-se em praça pública. Outras foram realizadas nos locais de trabalho e

nas recepções dos condomínios. O quadro 8 contém algumas informações sobre os

entrevistados: código para cada entrevistado, tempo do plano em anos, idade em anos,

número de planos adquiridos, escolaridade e relação com a BrasilPrev (cliente ou ex-

cliente).

QUADRO 8 - Resumo das Entrevistas

Entrevistado Tempo do plano Idade Num. de planos Escolaridade
M 2 44 1 l° grau Cliente
JJ 3 46 2 Superior Cliente
JL 5 41 2 2° grau Cliente
AM 1 55 1 Superior Cliente
T 4 52 2 Superior Cliente
I 1 52 2 2° grau Cliente
AR 4 45 4 Superior Cliente
MA 5 41 1 Superior Cliente
JP 5 41 1 2° grau Cliente
LC 3 43 3 2° grau Ex-cliente
MM 4 43 1 Superior Ex-cliente
RT 5 41 1 lOgrau Ex-cliente
E 3 45 1 2°grau Ex-cliente
LM 4 48 3 Superior Ex-cliente
TH 3 42 2 Superior Ex-cliente

Superior -Ex-clienteOK 4 39 1
FI 4 45 1 Superior Ex-cliente
MJ 7 45 1 . 2° grau Ex-cliente
DV 7 48 2 Superior Ex-cliente
MT 8 61 6 Superior Ex-cliente
Fonte: Elaborado pelo autor. Coleta de dados realizada entre fevereiro e Julho de 2002.
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A próxima seção trata do roteiro utilizado para a coleta de dados. A idéia principal é a

tentativa de obter todos os dados necessários de forma espontânea. Após o "depoimento"

do entrevistado, são realizadas as perguntas pertinentes.

5.3. Roteiro de Coleta de Dados

o roteiro está dividido nas seguintes etapas: apresentação pessoal, introdução, histórico do

relacionamento, questões-chave, fechamento. A apresentação pessoal de ambas as partes é

o início da interação entre entrevistador (autor desta dissertação) e entrevistado. Nesta etapa

são confirmados os contatos telefônicos anteriores realizados pela BrasilPrev e pelo

entrevistador.

Na introdução explica-se o objetivo da entrevista. Frisa-se o anonimato, a importância das

opiniões e impressões da pessoa e o fato de que não se trata de medir seus conhecimentos e

habilidades, e solicita-se a utilização dos resultados das entrevistas para a dissertação e para

a empresa BrasilPrev.

Na etapa .seguinte, pede-se para o entrevistado contar sua "história" com a empresa de

forma pormenorizada: o relacionamento com a BrasilPrev, o momento em que decidiu

fazer o plano, os motivos, o atendimento, os problemas ocorridos, as soluções oferecidas e

a situação atual. Em seguida, dirigem-se perguntas ao entrevistado, isto é, ocorre a

entrevista propriamente dita. A estrutura de entrevista ajuda o entrevistado a lembrar-se dos

detalhes e o deixa mais à vontade para responder às perguntas.

A estrutura da entrevista se desenvolve segundo os construtos e suas ligações no modelo do

Storbacka et. aI. (1994). As perguntas foramfeitas de modo a explorar a relação entre dois

construtos. Por exemplo, tendo em vista a relação entre qualidade percebida e satisfação do

cliente, a pergunta solicita os motivos da satisfação do cliente. A confirmação da

proposição ocorre se o cliente indica a qualidade do plano.
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A entrevista do usuário que cancelou o plano contém algumas perguntas diferentes da

entrevista do usuário que ainda o mantém; porém, a estrutura de ambas segue as

proposições do modelo do Storbacka et. al. (1994). A seguir, apresenta-se a estrutura das

entrevistas:

Primeira parte: a história do entrevistado que cancelou seu plano de previdência com a

BrasilPrev.

-Apresentação do tema da pesquisa e seus objetivos.

-Você adquiriu um ou mais planos de previdência da empresa BrasilPrev, no

passado? Por quanto tempo você foi cliente da empresa BrasilPrev? Você

continua cliente desta empresa com relação aos planos de previdência? Você

tem planos de previdência de outras empresas? Quais? Há quanto tempo

você é cliente da empresa atual? Você conhece outras empresas de

previdência privada? Quais? Conte-me, com detalhes, toda a história da

aquisição do seu plano na empresa BrasilPrev: como aconteceu e quais fatos

foram importantes, desde o primeiro momento em que você soube do plano e

da empresa BrasilPrev, até o momento em que deixou a empresa. O motivo

de ter mudado de empresa, etc. Do que você relatou, quais pontos você

considera importantes para uma. pessoa que adquire um plano de

previdência?

Esta primeira parte indica o ponto de vista do entrevistado a respeito da história do

relacionamento entre o cliente e a empresa, além de ajudar o próprio entrevistado a refletir

sobre os episódios ocorridos.

Primeira parte: a história do entrevistado que mantém o plano de previdência coma

BrasilPrev.

-Apresentação do tema da pesquisa e seus objetivos.

-Você tem, atualmente, um ou mais planos de previdência da empresa

BrasilPrev? Por quanto tempo os planos devem ser pagos para você obter a

aposentadoria? Quanto tempo você já pagou os planos? Você tem planos de
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previdência de outras empresas? Quais? Você conhece outras empresas de

previdência privada? Quais? Conte-me, com detalhes, toda a história da

aquisição do seu plano na empresa BrasilPrev: como aconteceu e quais fatos

foram importantes, desde o primeiro momento que você soube do plano e da

empresa BrasilPrev, até o momento atual. Do que você relatou, quais pontos

você considera importantes para uma pessoa que adquire um plano de

previdência?

Segunda parte: a primeira proposição do modelo diz respeito à influência da qualidade

percebida na satisfação do cliente.

-o que significa para você um produto como um plano de previdência ter

qualidade superior a outros planos? Quais eram (pergunta com os verbos no

presente para o entrevistado que mantém o plano com a BrasilPrev) os

pontos fortes que a empresa BrasilPrev possuía em relação às demais

empresas de previdência privada? Quais eram (pergunta com o verbo no

presente para o entrevistado que mantém o plano com a BrasilPrev) os

pontos fracos que a empresa BrasilPrev possuía com relação às outras

empresas de previdência privada? O que significa um cliente estar satisfeito

com seu plano de previdência? Você está satisfeito com seu plano de

previdência?Que nota você dá para sua satisfação com o plano de

previdência? Quais são os motivos para um cliente estar satisfeito com uma

empresa de previdência privada? Como você avaliou (pergunta com o verbo

no presente para o entrevistado que mantém o plano com a BrasilPrev) o

atendimento da BrasilPrev?Que nota, de zero a dez, você dá para o

atendimento da BrasilPrev? Como você avaliou ( pergunta com o verbo no

presente para o entrevistado que mantém o plano com a BrasilPrev)a o preço

e os custos do seu plano com relação aos planos de outras empresas? Quais

fatores podem aumentar ainda mais a satisfação do cliente que tem um plano

de previdência, com relação à empresa de previdência privada?
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o objetivo desta parte é obter todos os indícios possíveis que explicam a satisfação ou

insatisfação do usuário ou ex-usuário com o plano de previdência e com a empresa

BrasilPrev.

Terceira parte- a segunda proposição diz respeito à influência da satisfação do cliente na

força do relacionamento entre ele e a empresa.

Na sua opinião, como deve ser a relação entre a empresa de previdência

privada e seu cliente? O que a empresa deve fazer para melhorar essa

relação? Na sua opinião, o que é um cliente fiel? O que significa um cliente

não ser fiel à empresa? Na sua opinião, quais são as condições para que um

cliente se sinta comprometido com a empresa? Quais fatores podem fazer

um cliente se descompromissar de uma empresa de previdência privada?

Você avalia os produtos e empresas concorrentes com relação ao seu plano

de previdência?

o objetivo desta parte é avaliar a força do relacionamento. O fortalecimento pode ocorrer

em decorrência da satisfação do cliente ou de seu comprometimento com ao

relacionamento, ou ainda dos vinculos existentes entre o cliente e a empresa.

Quarta parte- a terceira proposição diz respeito à influência da satisfação na confiança do

cliente e à influênciadesta na força do relacionamento.

Na sua opinião, quais são os fatores que fazem um cliente adquirir confiança

em uma empresa de previdência privada? Quais outros fatores poderiam ter

melhorado (pergunta com verbo no presente para entrevistados que ainda são

clientes da BrasilPrev) a confiança na BrasilPrev? Quais fatores poderiam ter

diminuído( pergunta com verbo no presente para entrevistados que ainda são

clientes da BrasilPrev) a confiança na BrasilPrev? Como fica o

relacionamento quando há confiança por parte do cliente na empresa de
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previdência privada? Na sua opinião, quais são os fatores que fortalecem o

relacionamento entre o cliente e a empresa de previdência privada?

o objetivo desta parte é indicar a importância do conceito de confiança no relacionamento

entre o cliente e a empresa. A confiança parece ser mais do que um vínculo ou uma barreira

à saída do cliente do relacionamento. A confiança pode ser o fator determinante na escolha

de uma empresa de previdência privada.

Quinta parte a quarta proposição indica que um relacionamento pode ser longo em

decorrência da força do relacionamento.

o que deve fazer uma empresa de previdência privada para que o cliente se

mantenha fiel por muitos anos? Quais são os motivos para você não ter

continuado como cliente da BrasiIPrev? (mesma pergunta de modo

afirmativo para o entrevistado que não rompeu com a BrasiIPrev) Cite os

problemas/reclamações que você teve com relação ao plano ou ao

atendimento na BrasiIPrev. Mais algum? Para cada um dos

problemas/reclamações você ficou satisfeito com a solução adotada pela

empresa? Por quê? Em quais dos problemas citados você pensou ou resolveu

mudar ou terminar com a BrasilPrev? Por quê? Quais dificuldades você teve

para mudar de empresa de previdência privada? Para o entrevistado que

continua cliente da BrasilPrev: Quais dificuldades você vê para mudar de

empresa de previdência privada? Na sua opinião, o que deveria ter

acontecido para que você não saísse da BrasilPrev? (para o entrevistado que

é cliente da BrasiIPrev: O que você considera fator determinante para

continuar a ser cliente da BrasilPrev?).

Nesta parte, são analisadas a longevidade do relacionamento, a existência e a influência dos

episódios críticos e as alternativas que o cliente percebe que podem influir na continuidade

do relacionamento.
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Sexta parte A longevidade do relacionamento pode influir na sua lucratividade,

Quais outros negócios ou produtos você acha que pode investir no lugar de

um plano de previdência? Você investe em algum deles? Em que negócios

ou produtos você investe, além do plano de previdência? Você acha

importante concentrar seus negócios de previdência em uma única empresa

ou em duas ou mais empresas? Por quê?

o capítulo seguinte trata dos resultados obtidos com as entrevistas realizadas com os

clientes e ex-clientes da BrasilPrev.

6. RESULTADOS DA PESQUISA

A análise dos resultados da pesquisa será desenvolvida na seqüência das proposições que

compõem o modelo de Storbacka et al. (1994) e na comparação entre o grupo dos clientes

atuais e o dos ex-clientes. A análise terá as seguintes etapas:

-Relação entre qualidade percebida e satisfação do cliente;

-Relação entre satisfação do cliente e força do relacionamento;

-Relações entre satisfação, confiança do cliente e forçado relacionamento;

-Relação entre a força e longevidade do relacionamento;

-Relação entre longevidade e lucratividade do relacionamento.

Em geral, as relações entre os construtos são diretamente proporcionais, isto é, a alta

qualidade percebida implica um cliente altamente satisfeito, a baixa qualidade percebida

implica um cliente com pouca ou nenhuma satisfação, um relacionamento bastante forte se

deve a uma alta satisfação, um relacionamento fraco se deve a uma satisfação baixa, etc.

Porém, um construto não é a única influência sobre outro construto: embora a qualidade

percebida seja alta, o cliente pode estar insatisfeito por causa do alto custo; embora não haja

satisfação, o relacionamento pode ser forte em decorrência de vínculos contextuais ou

perceptuais
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A seguir, será explorada a maneira como as relações citadas acima apareceram nas

entrevistas realizadas com os clientes e ex-clientes dos planos de previdência da BrasilPrev.

6.1. PROPOSIÇÃO 1 Relação entre qualidade percebida e satisfação do cliente

Analisaremos as relações entre os conceitos qualidade percebida, satisfação do cliente e

sacrificio percebido, conforme a primeira parte (conexão 1) do modelo de Storbacka et ai.
(1994), indicada no quadro 9, a seguir:

QUADRO 9 - Conexão 1 do modelo de Storbacka et ai. (1994)

Qualidade
Percebida do

Serviço

~
Valor

~
Satisfação do

Percebido Cliente

J
Sacrificio
Percebido

Fonte: Storbacka, Strandvik & Grônroos (1994, p.23).

Além desses conceitos, será analisado o conceito de confiança, que é apresentado por

Lovelock e Wright (2001) como fator relacionado à qualidade percebida. No modelo de

Storbacka et al. (1994), a confiança é tratada como um tipo de vínculo psicológico, que é

um dos componentes da conexão 2, entre a satisfação e a força do relacionamento.

A análise empírica da proposição 1 é composta das seguintes partes:

a) Análise da qualidade percebida do plano de previdência através das dimensões

descritas por Zeithaml et ai. (1988, 1990): confiança, tangíveis, sensibilidade,
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segurança e empatia, e das lacunas do serviço. Será verificada a existência ou não da

diferença de percepção entre clientes e ex-clientes da BrasilPrev.

b) Análise da relação entre a percepção de qualidade e a satisfação do cliente,

considerando os níveis alto e baixo dos dois construtos e a mediação do sacrificio

percebido e da falta ou existência de adequação do serviço ou produto, de acordo

com Storbacka et al. (1994). Aqui também será verificado se existem diferenças

entre as opiniões de clientes e ex-clientes da BrasilPrev.

c) Conclusão geral da análise da proposição 1.

a) Análise da qualidade percebida

Para melhor compreender como os entrevistados manifestaram a qualidade percebida do

serviço, serão utilizados os conceitos de Lovelock e Wright (2001). Segundo esses autores,

a qualidade de um serviço pode ser avaliada pelos clientes através das dimensões:

confiança, tangíveis, sensibilidade, segurança e empatia. Além disso, a confiança é

considerada o fator mais importante na avaliação da qualidade do serviço pelos clientes,

segundo esses autores.

o usuário de um plano de previdência somente desfrutará do produto final no momento de

se aposentar e no usufruto da aposentadoria. Para o usuário que está pagando o plano, a

avaliação da qualidade está baseada nos indícios que ocorrem neste período: o atendimento

da BrasilPrev, as taxas e os incentivos, os descontos do imposto de renda, o rendimento das

aplicações, a saúde financeira da empresa, o atendimento nas agências do Banco do Brasil,

o desempenho da economia e do governo brasileiro, entre outros. Os indicadores da

qualidade citados acima serão comentados com base nos depoimentos dos entrevistados.

Após o levantamento de dados referentes à percepção de qualidade, será analisada a relação

desta com a satisfação do entrevistado.
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Confiança

A primeira dimensão da qualidade a ser analisada é a confiança que o cliente tem no

fornecedor, que é considerada como um fator importante para a pessoa que tem um plano

de previdência. Todos os entrevistados, tanto clientes quanto ex-clientes da BrasilPrev

salientam que na escolha da empresa de previdência privada a confiança é fator

fundamental. A empresa BrasilPrev tem a imagem de uma empresa confiável, segundo

depoimentos de três entrevistados selecionados:

T (cliente) - ''Na aquisição de um plano de previdência a confiança

na empresa que administra o plano é fundamental".

M (cliente)- "Eu acho que primeiro é porque já existe há algum

tempo, isso passa segurança... o BB é confiável, me passa segurança

e eu recomendo.... tradição, qualidade, eu desconheço alguém que

fale mal. É muito seguro, estável, você recebe informação do que

acontece" .

L M (ex-cliente) - "As empresas que formaram a BrasilPrev, eram

empresas relativamente sólidas... eram sérias e confiáveis".

Conclui-se que a confiança do usuário numa empresa de planos de previdência é um tipo de

vínculo psicológico, que antecede a decisão de adquirir o serviço e é fundamental para que

haja o relacionamento entre cliente e fornecedor. A percepção de confiança está associada

aos conceitos de história da empresa, idoneidade, solidez, segurança, tradição, estabilidade,

força, responsabilidadee credibilidade.
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A confiança também ocorre como fator de manutenção do relacionamento, conforme os

seguintes depoimentos:

FI (ex-cliente) - "Eles fizeram a BrasilPrev ligada ao Banco do

Brasil e depois eu não tive mais o respaldo que eu tinha antes. Eu

tinha colegas que trabalhavam na agência mas eu os perdi. Então

acabei perdendo um pouco da confiança".

T (cliente) - "Então se eu vejo uma grande discrepância entre as

taxas de lucratividade que os fundos de investimento estão pagando e

que uma empresa de aposentadoria faz a mesma coisa com o dinheiro

que um fundo de investimento faz, então das duas uma: ou eles não

sabem investir, o que é muito triste porque eu estou aplicando o

investimento mais delicado da minha vida na mão de quem não sabe

investir, ou, pior ainda, eles escondem informações e estão tendo

lucros e não me repassam. Ou uma coisa ou outra é um grande

motivo para diminuir a minha confiança".

O fato de o usuário pagar por um serviço que será usufruído após um longo período toma o

conceito ainda mais importante para o relacionamento. A empresa deve empenhar-se no

contato com o cliente sobretudo durante o período de pagamento das contribuições. O

atendimento eficaz e imediato às solicitações do cliente, a comunicação eficaz por parte da

empresa, o tratamento correto por parte dos funcionários, podem contribuir para que o

cliente confie no serviço.

Com base nos depoimentos, constata-se que a confiança aparece em dois momentos:

a) antes da decisão de aquisição do plano, como fator formador das expectativas da

pessoa que adquire um plano de previdência privada;

b) após a aquisição do plano, como fator necessário para a manutenção do

relacionamento.
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Em síntese, o ponto forte da BrasilPrev é a confiança nela depositada pelo cliente. Na

aquisição de um plano de previdência a confiança na empresa que administra o plano é

fundamental, pois, o usuário paga as contribuições e só recebe o produto, que é a

aposentadoria, muitos anos mais tarde. Este fato é constatado também nas seguintes

afirmações: " eu sempre ouvi dizer que a BrasilPrev era excelente. É também porque ela tá

ligada ao Banco do Brasil. Eu tinha total confiança na BrasilPrev" (M J, ex-cliente); " o

Banco do Brasil é confiável, me passa segurança e eu recomendo." (M, cliente); "eu só não

mudei por causa da confiabilidade que eu tinha na instituição já que é do governo, é

federal" (DV, ex-cliente). A seguir, serão analisadas as percepções do cliente com relação

ao atendimento e aos pontos de contato com a empresa.

Tangíveis, Sensibilidade, Segurança e Empatia, e Lacunas do Serviço.

o conceito de tangíveis diz respeito às instalações fisicas, equipamentos, pessoal e material

de comunicação do fornecedor do serviço. O enfoque é avaliar se os equipamentos têm

feições modernas, se as instalações fisicas são visualmente atraentes, se os funcionários têm

aparência impecável e se o material relativo ao serviço é visualmente atraente.

Os entrevistados avaliaram os funcionários, por exemplo, pela capacidade de atendimento;

avaliaram o jornal da BrasilPrev, por exemplo, pelo conteúdo e pelo visual. As percepções

dos entrevistados foram obtidas por perguntas como: o jornal da BrasilPrev tem as

informações que o cliente julga importantes e necessária? O extrato é fácil de ler e de

compreender? O site da empresa é funcional? As explicações dadas são consistentes? As

respostas dessas perguntas serão exemplificadas mais adiante, após o comentário das outras

dimensões da qualidade.

Sensibilidade, Segurança e Empatia são dimensões de qualidade observadas nas indicações

do bom atendimento prestado pelos funcionários da empresa de planos de previdência. No

caso da BrasilPrev, os clientes podem ter contato telefônico com a central de atendimento

(alguns acham importante visitar as instalações da empresa) e podem ter contato com os
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gerentes e funcionários das agências do Banco do Brasil. Os indicadores desses conceitos,

para empresas excelentes, são sugeridos por Parasuraman et. al. (I988), conforme descrito

abaixo.

A sensibilidade tem como indicadores:

a) Os funcionários dirão exatamente quando o serviço será realizado.

b) Os funcionários fornecerão atendimento imediato aos clientes.

c) Os funcionários estarão sempre dispostos a ajudar os clientes.

d) Os funcionários nunca estarão ocupados demais para atender os pedidos

dos clientes.

A segurança tem como indicadores:

a) o comportamento dos funcionários instilará confiança nos clientes.

b) os clientes da empresa se sentirão seguros em suas transações.

c) os funcionários serão constantemente gentis com os clientes.

d) os funcionários terão o conhecimento necessário para responder as

perguntas dos clientes.

A empatia tem como indicadores:

a) as empresas excelentes darão atenção individualizada aos clientes.

b) as empresas excelentes terão horário flexível para todos os seus clientes.

c) as empresas excelentes terão funcionários que darão atenção especial aos

clientes.

d) os funcionários de empresas excelentes compreenderão as necessidades

específicas de seus clientes.

A análise que se segue aborda as dimensões de tangíveis, sensibilidade, segurança e

empatia e a indicação das lacunas (Zeitharnl et. al., 1988) existentes nos itens: site da

empresa, jornal da BrasilPrev, extratos, atendimento telefônico, atendimento pessoal e
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atendimento nas agências do Banco do Brasil, que foram citados pelos entrevistados.

Dependendo do item, as observações podem se exteriorizar com ênfase maior nas lacunas

existentes e menor na sensibilidade, segurança e empatia, ou vice-versa. A análise será feita

de forma global, apontando os fatores mais importantes em cada item.

Site da empresa: das informações contidas nas entrevistas conclui-se que apenas três dos

vinte entrevistados utilizam o site da empresa. Os motivos prováveis são vários: as

atividades profissionais das pessoas podem não estar relacionadas ao uso do

microcomputador ou pode existir uma resistência maior das pessoas mais velhas a utilizá-lo

etc. Uma das entrevistadas afirmou não gostar de tirar dúvidas pela Internet por causa do

processo de troca de mensagens por e-mail - aguardar pela resposta, fazer nova pergunta,

enviá-la, esperar novamente pela resposta -, que torna muito demorada a resolução de

algum problema ou solicitação. A seguir temos o depoimento de um dos entrevistados que

mencionaram o uso da Internet:

J J (cliente)- "Eles deveriam oferecer mais contatos via e-mail, Internet,

jornal... porque assim você pode analisar o que eles oferecem com mais

calma, relacionar os tipos de planos, compará-los".

Das três pessoas entrevistadas ( duas ex-clientes e um cliente), uma delas acha que o site

não é bom, é lento e tem pontos que não se consegue acessar. A segunda pessoa classifica o

site como bom e de fácil acesso. A terceira pessoa acha que o site deve oferecer aos

visitantes interessados em adquirir um plano de previdência a chance de comparar diversos

deles. Na análise dos depoimentos, nota-se a indicação das lacunas percebidas pelos

entrevistados.

Para que esse meio de comunicação seja eficiente, a empresa precisa pesquisar os clientes

que utilizam e os que não utilizam o site, divulgá-lo aos que ain~a não o utilizam e

empreender iniciativas específicasvisando a adequá-lo a seus propósitos.
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A seguir, o jornal que a empresa envia aos clientes, será analisado com base nas entrevistas.

Jornal da empresa: dos vinte entrevistados, dez fizeram menção ao jornal da BrasilPrev.

Três o elogiaram; os demais apontaram a falta de informação essencial e objetiva sobre os

planos de previdência. A seguir são transcritos dois depoimentos:

J J (cliente) - "Eles mandam o jornalzinho, mas não é direcionado à

informações do plano que não tem muita coisa detalhada. Eles falam do

PGBL, falam que você pode fazer determinado plano e quais os beneficios

desse plano, mas deviam falar que o cliente pode migrar de um plano para

outro que é mais completo, tem mais beneficios".

E (ex-cliente) - "Eles mandavam sempre um jornalzinho informativo,

dizendo como eles investiam o dinheiro. Havia sempre um elo cliente-

empresa".

Os depoimentos apontam falhas com relação ao conteúdo do jornal da BrasilPrev: a falta de

informações úteis para o usuário do plano de previdência e a presença de conteúdos

inadequados. Reclama-se ainda que o jornal deveria trazer testemunhos das pessoas que

estão recebendo a aposentadoria.

Os comentários feitos em relação ao jornal da empresa foram classificados em positivos e

negativos, e separaram-se em dois grupos: de clientes e de ex-clientes, segundo o quadro:

QUADRO 10 - Numero de comentários sobre o jornal da empresa

entrevistado Comentários positivos Comentários negativos

Cliente 2 4

Ex-cliente 1 3

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da análise dos dados
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Os dados indicam que parece não haver diferenças nos tipos de comentários entre os grupos

de clientes e de ex-clientes entrevistados.

A seguir, serão analisados os comentários feitos a respeito dos extratos enviados pela

empresa.

Extratos: são trimestrais, exceto o extrato utilizado para a declaração do imposto de renda.

Alguns problemas e opiniões referentes aos extratos, estão retratados a seguir:

I (cliente)- "Dificilmente a gente recebe alguma coisa informando. Até para

fazer imposto de renda tive que pedir extrato mais de uma vez. Quando

retirei, tive que ficar atrás do extrato pra colocar no imposto de renda".

J L (cliente)- "Uma vez aconteceu uma coisa que eu acho um ponto fraco e

eu acho inadmissível. Eles me mandaram os meus extratos para declaração

do imposto de renda, e um dos extratos eu vi que o valor estava errado, não

batia com o que eu havia pago. Aí liguei para lá e a pessoa disse que tinha

ocorrido um erro e que eles estariam me enviando um outro. Então para uma

empresa que presta esse tipo de serviço, é uma falha enviar um extrato

incorreto. E se por aquele extrato eu já tivesse feito minha declaração?"

R T (ex-cliente)-"Eles eram compreensivos, não é igual a um monte de

instituições financeiras que cobram e não estão nem aí. Eles colocaram um

aviso no extrato que iriam lançar depois, no outro mês. Isso era um ponto

positivo porque eles também eram fiéis comigo".

Sete entrevistados elogiaram o enVIOe as informações contidas nos extratos; nove

apontaram problemas. Constata-se que, para os clientes pouco envolvidos com os cálculos,

as informações do extrato atendem às suas necessidades, mas para os clientes com maior

conhecimento ou envolvimento com seu plano, as informações são insuficientes e não são

objetivas. Falta maior "transparência", segundo alguns entrevistados. Problemas de envio

de extratos ocorreram em vários momentos: no período da declaração do imposto de renda,
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no envio trimestral; em alguns casos, os cálculos estavam errados e conseqüentemente,

houve a necessidade de reenvio. Em momentos mais graves, coube ao cliente alertar a

BrasilPrev sobre os erros contidos no extrato e sobre o não recebimento dos mesmos. Os

comentários foram classificados como positivos ou negativos e divididos entre os grupos de

clientes e de ex-clientes. O resultado está no seguinte quadro:

QUADRO 11 - Número de comentários sobre os extratos enviados pela empresa

entrevistado Comentários positivos Comentários negativos

Cliente 2 5

Ex-cliente 4 4

Fonte - Elaborado pelo autor a partir da análise dos dados

Os dados indicam uma igualdade de comentários positivos e negativos no grupo de ex-

clientes e maior numero de comentários negativos feitos por parte dos clientes. Esperava-se

que haveria maior número de comentários negativos por parte dos ex-clientes, porém, isto

não ocorreu.

A seguir, serão analisados os comentários referentes ao atendimento telefônico.

Atendimento telefônico: a avaliação dos contatos telefônicos com a BrasilPrev demonstra

pontos positivos e negativos. Quinze dos entrevistados mencionaram o assunto. A seguir,

alguns exemplos:

T (cliente)- "Eu liguei lá e o nível das pessoas que atendem é muito ruim.

Parece que o cliente que ta lá do outro lado é um burro. Tem só algumas

palavras-chave que eles sabem, mas que contas estão envolvidas, eles não

sabem".
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E (ex-cliente)- "É bom, quando você liga, eles tiram as dúvidas, eles atendem,

se tem problemas com o boleto, eles mandam outro. Era um ótimo atendimento.

Nota dez. Eu cumpria minhaparte e eles a deles".

A M (cliente)- "Como eu lhe disse o meu caso que já tentei aumentar meu plano

mais de uma vez e não consegui. Fora que a gente espera muito no telefone. A

moça do atendimento que me atendeu quando eu liguei pra BrasilPrev, não

soube me informar, ela não tinha um apoio técnico. Ela não dava um apoio real

pra eu fazer meus cálculos. Então quem faz a pesquisa é o próprio cliente ...

nunca houve um atendimento que me passasse as informações com segurança.

Eu já liguei pra BrasilPrev umas quatro vezes e teve até uma vez que a moça

teve que ficar pedindo ajuda à gerente e demorou demais. Até agora meu

problema não foi solucionado".

o atendimento telefônico deve ser rápido e eficiente para que o cliente perceba a

sensibilidade e a empatia dos funcionários da empresa e se sinta seguro com as decisões e

informações obtidas. Alguns dos depoimentos indicam experiências positivas; outros,

porém, demonstram falhas que podem afetar a percepção de qualidade do serviço por

deixarem os clientes insatisfeitos, tais como a demora no atendimento e a falta de

informação. O pessoal de atendimento precisa ser treinado para entender e resolver
,

questões complexas apresentadas pelos clientes em relação aos planos de aposentadoria.

Aqui também os comentários foram agrupados em positivos e negativos, segundo os grupos

de clientes e de ex-clientes:

Quadro 12 - Número de comentários sobre o atendimento telefônico

entrevistado Comentários positivos Comentários negativos

Clientes 2 5

Ex-clientes 4 4

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da análise dos dados
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Nota-se uma igualdade de comentários positivos e negativos feitos pelos ex-clientes e a

predominância de comentários negativos feitos pelos clientes.

A seguir será avaliado o atendimento pessoal fora e nas agências do Banco do Brasil.

Atendimento pessoal fora e nas agências bancárias: o atendimento pessoal é a visita de

um funcionário do Banco do Brasil ao potencial cliente de um plano de previdência

privada. A visita geralmente ocorre no local de trabalho do cliente. Alguns dos

entrevistados fizeram seus planos por meio desse contato, após as explicações e

esclarecimentos prestados. A avaliação desse atendimento foi positiva, isto é, ele passou

segurança, empatia e sensibilidadepositivas para o cliente, conforme os depoimentos:

A R (cliente) - "Quando eu fui escolher o produto, o banco veio até mim.

Eu não fui ao banco. O gerente veio, me trouxe uma cópia, eu não precisei

sair do lugar".

Cabe ressaltar que nenhum dos entrevistados mencionou a visita pessoal de representante

da BrasilPrev ao longo do relacionamento, o que pode afetar de forma negativa a percepção

de qualidade.

Nas agências do Banco do Brasil, os gerentes e funcionários oferecem uma série de

produtos bancários na qual se incluem os planos de previdência, além de atender às

solicitações dos clientes. A seguir, alguns dos depoimentos:

J J (cliente)- "Eu não fiz pesquisa nenhuma. Foi através de informações do

gerente e dos funcionários. Éum bom atendimento."

I (cliente)- "Não é nada gratuito. Para você ter um cheque ... eles te vendem

BrasilPrev, ourocap. Não foi bem voluntário, foi meio empurrado... meu

relacionamento com a BrasilPrev foi péssimo... eles perguntaram se eu
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queria retirar na agência , mas eu queria que eles depositassem na minha

conta porque é do Banco do Brasil, eles me cobraram CPMF. Eles não

podiam ter feito isso sem me avisar. Eu acabei perdendo dinheiro. Fiz o

levantamento através da agência e eles tentaram me enrolar. Perdi na entrada

e na saída... Nem sempre a pessoa te trata bem, o nível dos funcionários caiu

bastante por causa do salário. No dia em que eu fui retirar meu dinheiro,

fiquei na fila esperando para ser atendida. Chegou uma moça e disse que não

dava para atender porque era estagiária, quer dizer, a pessoa já não tem nível

e nem está tentando ser agradável."

M T (ex-cliente)- "Como eu tomei conhecimento pelo próprio banco,

quando eu tinha problemas, eu chegava e já reclamava com o próprio gerente

como se ele fosse o dono da BrasilPrev. Porque foi ele que fez com que eu

fizesse o plano. Ele era co-responsável. É uma relação que tem uma

responsabilidade dos dois lados.Quando eu fui lá pra fechar os planos e

reclamar, aquele moço que eu te falei que me atendia muito bem, tomou as

minhas dores. Foi lá e brigou com a BrasilPrev."

A R ( cliente)- "Estou satisfeita. Tenho entrado em contato com eles e há

uma equipe boa. Me parecem ser pessoas novas. Todas as vezes que eu tive

que falar na BrasilPrev direto, você percebe que são pessoas que estão sendo

treinadas, mas mesmo assim o atendimento é satisfatório. Você pergunta, a

pessoa responde e não fica te enrolando."

o atendimento na agência indica problemas com as instalações, como a dificuldade para

entrar no banco. As experiências são frustrantes e contribuem para que a pessoa desista do

produto ou serviço, ou procure outro banco. As filas são grandes e tomam o tempo do

cliente. Alguns usuários da BrasilPrev não são clientes do Banco do Brasil e precisam

enfrentar as filas para pagar suas contribuições. Os dados indicam que alguns clientes são

bem atendidos na agência e outros têm grandes inconvenientes. O problema do atendimento
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na agência está num contexto mais abrangente do que a relação do usuário com a empresa

BrasilPrev, uma vez que é na agência que se comercializamos planos.

o gerente desempenha um papel muito importante para os usuários dos planos de

previdência, que valorizam o contato pessoal e consideram que o serviço fica mais ágil.

Somente um entrevistado teve a experiência do despreparo do gerente com relação aos

planos de previdência.

A relação entre o atendimento da BrasilPrev e as agências do Banco do Brasil indica ao

usuário uma ineficiência: o funcionário explica seu problema ã. atendente da BrasilPrev,

passa-lhe uma série de dados e, em vez de ter o seu problema resolvido, é informado por

ela de que deve ir até a agência mais próxima para preencher e entregar a solicitação ou o

documento requerido, conforme o depoimento a seguir:

L M (ex-cliente) - "Isso é uma falha meio grave. 00800 ( atendimento) diz

que vai te atender, mas você tem que ir numa agência depois entregar algum

documento, coisas desse tipo. Se é pra atender, que atenda integralmente."

A falta de esclarecimento ou de alerta sobre a incidência do imposto de renda nas retiradas

ou no encerramento do plano foi mencionada por alguns entrevistados. Essa experiência

negativa é forte o suficiente para o cliente decidir não fazer um novo plano n~ futuro. O

desafio da empresa é passar a mensagem correta e adequada ao potencial cliente do plano

de previdência. O depoimento a seguir ilustra o comentário:

L C (ex-cliente) - "Na hora em que você faz o plano, há propagandas

dizendo que você pode abater até 12% do imposto de renda, mas na hora em

que vai resgatar, essa vantagem vai por água abaixo porque eles cobram

27%, dependendo do valor... É muito dificil uma pessoa fazer um plano de

previdência privada e no meio do caminho precisar resgatar, e dizer que é

ótimo."
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o levantamento dos números de comentários positivos e negativos dos grupos de cliente e

ex-clientes, a respeito do atendimento, é feito a seguir:

QUADRO 13 - Número de comentários do atendimento pessoal fora e nas agências

bancárias

I Entrevistado ComentárioS positivoS ComentárioS negativoS
i
! Cliente 4 1
i
I Ex-cliente 3 6

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da análise dos dados

A análise da tabela indica uma diferença na quantidade de comentários positivos e

negativos entre os dois grupos de entrevistados. Os ex-clientes apresentaram seis

comentários negativos, enquanto os clientes apresentaram apenas um.

A seguir, será apresentado um quadro com o número de comentários positivos e negativos

de todos os itens mencionados pelos entrevistados:

QUADRO 14 - Número de comentários positivos e negativos dos itens mencionados

. pelos entrevistados.

Itens Jornal Extratos At. Telef At. Pessoal Total

Poso Neg. Poso Neg. Poso Neg. Poso Neg. Poso Neg.

Clientes (9) 2 4 2 5 2 5 3 1 9 15

Ex-clientes (11) 1 3 4 4 4 4 3 6 12 17

Total ..• 7 6 9 6 9 6 7 21 32-'

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da análise dos dados
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Na avaliação geral dos atributos de serviços (tangíveis, sensibilidade, empatia, segurança e

lacunas da qualidade do serviço), houve uma predominância dos comentários negativos

(32) em relação aos positivos (21), tanto entre clientes quanto entre ex-clientes. Esta

percepção predominantemente negativa da qualidade dos serviços da BrasilPrev poderá

afetar o grau de satisfação do serviço, como veremos no tópico a seguir.

b) Análise da relação entre a percepção de qualidade e da satisfação do cliente.

Storbacka et al. (1994) definem qualidade percebida do serviço como a avaliação cognitiva

do cliente a respeito do serviço, através de episódios comparados com algum padrão

implícito ou explícito. A comparação entre o que o cliente espera do serviço e o que ele

recebe, ficou explícito nos depoimentos da parte a), da proposição 1. Por exemplo, a

reclamação sobre a falta de informação no jornal enviado pela BrasilPrev aos clientes, ou as

falhas do atendimento telefônico, o bom atendimento nas agências do Banco do Brasil,

entre outros.

Os autores definem satisfação como a avaliação cognitiva e afetiva do cliente, baseada na

experiência pessoal, de todos os episódios de serviço dentro do relacionamento, isto é, do

conjunto de experiências que o cliente teve com a empresa, nos dois níveis, fornecem uma

série de avaliações que, somadas, têm como resultado a satisfação do cliente. Este conceito

engloba a definição de satisfação indicada por Lovelock e Wright (2001), na qual após a

compra e a utilização do serviço, os clientes comparam a qualidade que esperavam com o

que receberam. O cliente fica satisfeito, ou se encanta, se o nível do serviço oferecido for

superior ao desejado ou se o nível oferecido é igual ou superior ao serviço adequado. O

cliente fica insatisfeito se o nível do serviço oferecido é inferior ao serviço adequado.

Storbacka et al. (1994) estabelecem a relação entre a qualidade percebida e a satisfação em

dois níveis: alto e baixo. A correspondência entre os níveis significa a relação entre a

percepção de um serviço de alta qualidade com um alto nível de satisfação e a percepção de

um serviço de baixa qualidade com a conseqüente insatisfação do cliente. A relação entre

os dois conceitos está evidenciada nos depoimentos:
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R T (ex-cliente) - " Significa que pelo menos as suas expectativas estão

sendo atendidas. A pessoa fica satisfeita com o atendimento, os funcionários

te tratam bem, com um sorriso no rosto. Essa é a diferença do Banco do

Brasil. A pessoa conversa com você."

M (cliente) - "O principal para o cliente estar satisfeito está na palavra

segurança. Você colocou seu dinheiro lá e sabe que não está sendo

enganado. "

F L ( ex-cliente) - "é a expectativa de saber que tudo vai ser cumprido. Eu

tenho que me sentir segura em saber onde estou aplicando meu dinheiro (...)

Eu acho que a empresa deve estar sempre informando o cliente de tudo. Na

BrasilPrev, eu recebia isso só semestralmente. A Porto me manda isso todo

mês."

Neste caso, a proposição 1 se confirma, isto é, se a qualidade percebida apresenta alto nível,

a satisfação também apresenta um nível alto e, se a qualidade percebida, apresenta um nível

baixo, a satisfação também será baixa.

Storbacka et ai. (1994) também estabelece, que a qualidade percebida pode ser alta, porém

a satisfação é baixa em razão do alto custo do serviço, isto é, o valor percebido não é

compatível com o orçamento do cliente. Valor percebido é a comparação entre a qualidade

do serviço com o sacrificio percebido, aquilo que o cliente paga, para ter o serviço. Vários

ex-clientes cancelaram o plano por esse motivo:

L M (ex-cliente) - "Foram dois motivos basicamente: o primeiro é que eu

me aposentei pela previdência e tive uma queda de rendimento. Eu agüentei

pagar mais um ano, mas depois começou a ficar inviável. Eram valores

relativamente altos, eu tive outros gastos e optei pelo resgate".
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MM (ex-cliente) - <Minhas condições financeiras. Tive que parar de pagar.

Não dá para pagar tudo que eu tenho e mais uma previdência. No futuro

tenho intenção de voltar".

A proposição 1 também se confirma neste caso. A qualidade percebida é alta, porém a

satisfação é baixa em função do alto custo do serviço.

A qualidade pode ser considerada de alto nível pelo cliente, porém, sua satisfação é baixa

porque o serviço não está adequado às suas preferências, conforme os depoimentos:

T (cliente) - « A BrasilPrev se destaca por estar viva, por ter, por trás, a

instituição do Banco do Brasil ( ...) Eu gostaria de ter notícias, de repente

ganhar um bônus, porque os investimentos deles foram muito bons.

Apresentar os rendimentos, porque a gente não tem acesso a tudo".

I (cliente) - "Eu paguei e vou ter essa pensão amanhã. Esse é o motivo de eu

continuar cliente (da BrasilPrev), é uma ajuda lá na frente e eu continuo

porque o Banco do Brasil está por trás disso e no momento eu acho que é a

mais séria (...) Foi o que eu acabei de te falar. A gente paga muito para

receber pouco. Eu acho que deveria ser diferente. Que eu pagasse menos e

recebesse mais".

OK (ex-cliente) - "Na empresa onde eu trabalho, eles fizeram uma

complementação na Sul América e me ofereceram um seguro de vida. O

seguro de vida que eu pagava era fora da BrasilPrev, mas, quando eu fiz a

previdência com a Sul América, o seguro estava incluído, era um pacote

fechado".

Nestes casos pode-se concluir que a proposição 1 foi verificada, isto é, o serviço da

BrasilPrev foi considerado de alta qualidade, mas, não estava adequado às preferências do

cliente.
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A última situação possível é quando o cliente considera o serviço de baixa qualidade e,

mesmo assim, está satisfeito, pelo fato do mesmo estar adequado ao seu orçamento:

A M (cliente) - «Eu sei que o consulado alemão ampara bem o idoso. Se eu

trabalhar por um ano lá, eu recebo para o resto da vida a minha

aposentadoria (...) Eu acho que está bom. Está bom, mas é pouco. Se eu

deixar de sair duas vezes para jantar, eu tenho a BrasilPrev. Ou seja, já é uma

segurança maior. Uma previdência tem que ser baixa para todas as pessoas

pensarem como eu. Eu tiro um divertimento e já tenho a BrasilPrev".

A qualidade percebida pode ser considerada baixa quando o plano de previdência da

BrasilPrev é comparado com a aposentadoria oferecida pelo governo alemão, mas, o preço

do plano está adequado ao orçamento do cliente e o cliente está satisfeito. O depoimento a

seguir revela que a qualidade do serviço é percebida como baixa, porém, o cliente está

satisfeito porque o serviço está adequado as suas preferências.

D V (ex-cliente) - "Eu vi que o do Itaú e do Banco Real tinham mais

vantagens. Eu só não mudei por causa da confiabilidade que eu tinha na

Instituição, já que é do governo, é federal".

c) - Conclusão

A satisfação do cliente, com relação a um determinado serviço, pode ser influenciada pelos

fatores: qualidade percebida, valor percebido e pela adequação do serviço às preferências

do cliente, segundo o modelo de Storbacka et ai. (1994). A qualidade percebida do serviço

está relacionada à satisfação do cliente. Se a qualidade é considerada de baixo nível, o

cliente fica insatisfeito com o serviço. Se a qualidade for considerada de ~to nível, o cliente

se sente satisfeito.

A percepção da qualidade é um conjunto de experiências vivenciadas pelo cliente no

processo de relacionamento com o fornecedor. O cliente avalia continuamente uma série de



97

itens: o serviço, propriamente dito, o atendimento, a entrega do serviço, o material utilizado

na comunicação do mesmo etc. Os clientes da BrasiIPrev que foram entrevistados

indicaram vários itens: atendimento na agência, atendimento telefônico, jornal da empresa,

entre outros.

Os dados empíricos confirmaram que a qualidade percebida está relacionada à satisfação do

cliente. Contudo, o cliente pode estar satisfeito apesar da qualidade ser considerada baixa.

Neste caso o valor percebido tem maior influência na satisfação do que a qualidade

percebida. Algumas entrevistas indicaram que o valor pago pelo plano de previdência

privada estava de acordo com o orçamento do cliente e este se mostrou satisfeito. No caso

contrário, o cliente percebeu a alta qualidade do serviço, porém, o custo não estava

adequado ao seu orçamento, e portanto, o cliente se mostrou insatisfeito.

Os dados empíricos também evidenciaram que o cliente considerava o serviço de alta

qualidade, mas, não estava satisfeito porque o concorrente oferecia um serviço mais

adequado. Essa adequação pode ser um melhor atendimento ou um serviço com algum

valor agregado, por exemplo, e foram confirmados nos dados empíricos.

Conclui-se que os dados obtidos nas entrevistas com os clientes e ex-clientes da BrasiIPrev,

confirmam a proposição 1 do modelo de Storbacka et ai. (1994).

6.2. PROPOSIÇÃO 2 A conexão entre a satisfação do cliente e a força do

relacionamento

A proposição 2 trata da conexão entre a satisfação do cliente e a força do relacionamento,

representada no quadro 15, a seguir. Para Storbacka et. ai. (1994) a força do relacionamento

se manifesta por dois comportamentos: repetição de compra e comunicação. A repetição do

comportamento de compra está baseada na satisfação do cliente, isto é, na avaliação

positiva, tanto cognitiva como afetivamente, dos episódios de serviço da empresa

fornecedora, vivenciados pelo cliente. Porém, a satisfação em si não é suficiente, como se

observou anteriormente. Isto é, o cliente pode estar satisfeito, mas rompe o relacionamento.
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QUADRO 15 - A conexão entre a satisfação do cliente e a força do relacionamento

Comprometimento
do Cliente

Forçado
Relacionamento

Vínculos

Fonte: Storbacka et aI. (1994,. p.23)

o cliente pode continuar comprando, apesar de não estar satisfeito, devido aos vínculos que

o mantém no relacionamento. Os tipos de vínculos são: legal, econômico, tecnológico,

geográfico, de tempo, de conhecimento, social, cultural, ideológico e psicológico. Por outro

lado, o cliente satisfeito pode se comprometer com o relacionamento de modo a fortalecê-

10. Por exemplo, o cliente de uma empresa de previdência privada paga mensalmente a

contribuição, por muitos anos, para usufruto do beneficio da sua aposentadoria. Se o cliente

se sente satisfeito com o serviço e com o atendimento da empresa, ele se compromete a

pagar o plano e o relacionamento fica fortalecido.

A análise da proposição 2 é composta das seguintes partes:

a) Análise empírica da relação entre a satisfação do cliente e a força do

relacionamento
b) Análise da existência dos vínculos que evitam que o cliente Sala do

relacionamento.
c) análise do comprometimento do cliente para com o relacionamento.
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a) Análise empírica da relação entre a satisfação do cliente e a força do

relacionamento.

A análise será feita em duas etapas: a pnmeira se dedicará à força do relacionamento

expressa na avaliação do cliente sobre os episódios do serviço, e também em seu

comportamento de comunicação; a segunda relacionará a satisfação com a força do

relacionamento.

Uma das maneiras de fortalecer um relacionamento é garantir que o cliente está satisfeito

com o produto ou serviço. No caso do plano de previdência, a aposentadoria virá somente

após um longo período, durante o qual a empresa deve cuidar para que o cliente se sinta

seguro e saiba o que está ocorrendo com suas aplicações, isto é, o cliente precisa saber que

o serviço está sendo realizado da melhor forma possível com o objetivo de garantir sua

aposentadoria.

o cliente quer estar sempre informado sobre seu plano, sobre o que a empresa está fazendo

com suas contribuições. O relacionamento baseado na comunicação constante o deixa

satisfeito e, desse modo, fica fortalecido, conforme os depoimentos:

J L (cliente) - "A empresa deve estar sempre informando o cliente da

posição dele".'

L M (ex-cliente) - "Na BrasilPrev não há transparência total. Deveria haver

mais informação".

M A (cliente) - "Pensando um pouco mais, eu não recebo tantas

informações do banco, como poderia receber. Então eu acho que eles

poderiam dar uma satisfação para o cliente de como anda e eles mesmos

propor fazer uma avaliação e propor alguma mudança, melhorar, facilitar."

E (ex-cliente) - "Achava boa a relação porque eu estava sempre informada".
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Os depoimentos de todos os clientes e de todos os ex-clientes indicam que deve haver mais

comunicação por parte da empresa no relacionamento. Alguns o expressaram de forma

direta, como uma reclamação; outros, de forma indireta, sugerindo que seria melhor haver

mais comunicação entre a empresa e o cliente. O relacionamento se fortalece quando é

transparente e tem informações fidedignas e objetivas, conforme os depoimentos abaixo;

F L (ex-cliente) -" você ver propagandas, você receber informações

detalhadas e saber que a empresa está bem".

M M (ex-cliente) - "Tem que haver muitas informações.

Informações mensais de tudo. Um relacionamento mais aberto

possível A relação deve ser próxima".

J J ( cliente) - "Fazer mais divulgação dos planos, explicar melhor e

com mais detalhes o que eles oferecem, através de jornais,

propaganda ou panfletos na própria agência".

Os entrevistados frisam que a iniciativa do contato deve ser da empresa, a qual deve

informar o cliente sobre sua aplicação, os rendimentos, além de realizar comparações com

os planos da concorrência. Desse modo o cliente tem confiança e se sente seguro. A

necessidade de se sentir seguro é tanta que um dos entrevistados afirma que o gerente é co-

responsável por seu plano. Quando a empresa informa, o cliente se sente satisfeito e mais

confiante. Conclui-se que este fator pode fortalecer o relacionamento entre ambos.

Com relação à comunicação do cliente, isto é, reclamações e solicitações, quatro entre nove

entrevistados que continuam clientes da BrasilPrev, manifestaram uma ou mais
-

reclamações sobre alguns episódios de serviço, como o atendimento, informações

prestadas, extratos, e outros. Entre os onze ex-clientes, nove reclamaram.
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Conclui-se que vários clientes apresentam algum grau de insatisfação que ainda não foi

suficiente para diminuir a força do relacionamento e provocar o cancelamento do plano. No

caso dos ex-clientes, a maioria se mostrou insatisfeita a ponto de cancelar o plano e romper

o relacionamento.

Com relação à propaganda boca-a-boca, poucos entrevistados manifestaram o

comportamento de recomendação do plano a amigos e familiares. No grupo dos clientes,

dois dos nove entrevistados, disseram ter recomendado o plano a outras pessoas; .no grupo

dos ex-clientes,dois dos onze o fizeram.

No caso dos clientes, nota-se que a força do relacionamento deve estar mais relacionada

com os vínculos do que com a satisfação. A análise dos vinculos será realizada nos tópicos

seguintes.

b) análise da existência dos vínculos que funcionam como barreiras que evitam a saída

do cliente do relacionamento.

Os vinculos podem manter o relacionamento do cliente com a empresa fornecedora.

Segundo Storbacka et. ai. (1994), os vinculos são: legal, econômico, tecnológico,

geográfico, de tempo, de conhecimento, social, cultural, ideológico e psicológico.

No caso dos planos de previdência, alguns vinculos têm presença marcante, enquanto

outros parecem não existir. O vinculo legal parece não ter muito efeito sobre o cliente

porque o plano de previdência pode ser encerrado, interrompido temporariamente ou

transferido facilmente para outra empresa. O serviço funciona como uma poupança, na qual

você coloca dinheiro quando há algum disponível e retira ou encerra a conta quando for

conveniente. Para a empresa, o desafio é motivar o cliente a manter a contribuição mensal

do plano ou aumentá-la não realizar resgates do montante obtido.

O vinculo econômico é utilizado pela BrasilPrev. A grande maioria dos seus clientes são

correntistas do Banco do Brasil e, em muitos casos, as contribuições são descontadas
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diretamente da conta do cliente. Dos entrevistados, apenas três não são clientes do banco.

As agências do banco constituem um canal importante de vendas dos planos de previdência

devido à sua cobertura geográfica. A vantagem de ser cliente do banco está indicada em

algumas entrevistas:

M (cliente)- "Quando eu quero alguma coisa, eu pego o telefone e peço.

Ligo para o gerente em Machado. Eu já comprei duas casas financiadas pelo

banco lá."

L C (ex-cííente)- "Na época eu fiz o do Banco do Brasil, porque a agência

ficava dentro da empresa em que eu trabalhava. "

A M (cliente)- "Quando estava indo fazer a proposta no consulado da

Alemanha, meu filho veio com a BrasilPrev. Principalmente porque nós

temos Banco do Brasil através da empresa."

o vinculo tecnológico não é significativo para esse serviço. Alguns bancos estão utilizando

a Internet como mais um canal de comunicação com o cliente, sem diferenças significativas

em relação aos demais. As empresas de previdência privada que não são bancos, como as

seguradoras, utilizam os próprios bancos para o desconto em conta corrente das

contribuições do cliente. É o caso da entrevistada FI:

"O que mudou foi que agora eu tenho dois débitos, um do plano normal e

outro do PGBL, porque o contrato é separado. Na própria conta do Banco do

Brasil, vem descontado os valores dos planos da Porto Seguro, porque eu

não queria camê, nada disso".

O vínculo geográfico pode ser caracterizado pela distribuição de agências do Banco do

Brasil. Em algumas localidades existem poucas opções de empresas de previdência privada.

Este vínculo parece não ser muito influente para os entrevistados, que vivem na Grande São
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Paulo e podem escolher entre várias empresas. Porém, a abrangência geográfica do serviço

é percebida como uma vantagem, um beneficio adicional ao cliente.

o vinculo tempo também é observado nas entrevistas. A vida apressada que em geral as

pessoas levam e a falta de um atendimento imediato podem aumentar a zona de tolerância

entre o serviço esperado e o recebido. O descaso da empresa em relação ao tempo que o

cliente considera perdido pode criar insatisfação. Os entrevistados reclamam da falta de

tempo e de condições para analisar os planos de previdência e compará-los aos das

empresas concorrentes. Fazer reclamações ou solicitar esclarecimentos pode se tomar uma

tarefa dificil para os clientes conforme os depoimentos:

L M (ex-cliente)- "Me atenderam super mal, não deram retomo nenhum. Eu

só não cancelei por causa dos meus filhos, senão teria cancelado. Pensei em

mudar de empresa de previdência. Não mudei porque já estava com uma

série de outros problemas, e resolvi pensar nisso depois, aí foi indo e depois

me responderam e acabei deixando pra lá. Se eu tivesse tido tempo de

pesquisar, teria cancelado."

T (cliente)- "O nível das pessoas que atendem é muito ruim. Parece que o

cliente que tá lá do outro lado é um burro. Tem só algumas palavras-chave

que eles sabem, mas que contas estão envolvidas, eles não sabem. Aí eu me

cansei porque sou muito ocupado, mas quando tiver tempo, volto a mexer

nisso."

Entre os vínculos considerados positivos por modelo de Storbacka et. al. (1994), há o do

conhecimento. O conhecimento do produto ou serviço é fundamental no momento de

decidir fazer o plano de previdência. A complexidade do serviço e o grande período de

tempo em que o cliente irá pagar e se relacionar com a emp!esa, demandam um

conhecimento amplo e específico do assunto. A falta dele pode significar o rompimento do

relacionamento ou uma barreira para evitar o rompimento. Segue um depoimento para

exemplificar:
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FI (ex-c1iente)- "Me lembro que tinha um tipo de historinha de um rapaz que

estava trabalhando e aí pensava no futuro, mas nunca fez um plano de

previdência e depois mostrava um que tinha feito o plano e quando atingiu a

velhice, tinha uma outra fonte de renda;...as pessoas ficaram muito

empolgadas. Aí logo que voltei para São Paulo, eu procurei a agência, o

gerente era um conhecido meu e ele falou que ia mandar uma moça no meu

consultório. Ela me explicou tudo direitinho e me mostrou uma tabela com a

idade, taxas de carregamento. Aí eu acabei fazendo e no início fiquei muito

satisfeita com tudo."

A falta de conhecimento também funciona como um vínculo. Por exemplo, o cliente

imagina que não é possível transferir o plano para outra empresa ou que o processo é cheio .

de burocracias e que têm de pagar por isso:

T (c1iente)- " ... e ele me mostrou o extrato dele e havia uma diferença

grande do que ele tinha e do que eu tinha. Então eu balancei, mas não mudei

porque sei que vou perder na hora de mudar. Imposto de renda, taxas de

transferências...".

DV (ex-c1iente)- ''No meio de tudo isso, eu pensei em mudar. Tinham me

oferecido outros planos, eu só não mudei porque ia pagar uma taxa e deixar

uma taxa alta na BrasilPrev."

Com base nas entrevistas, constata-se que a concorrência explora esse fato, explicando

quemudar de empresa administradora é fácil e não acarreta prejuízo para o cliente. O

contato pessoal, a atenção dada e o oferecimento dos planos de previdência podem fazer o

cliente se decidir a mudar. Vários dos entrevistados foram abordados por outras empresas:

I, A R, M, J L, F I e T H. Os dois últimos decidiram levar seus planos para outra empresa.



105

A falta de conhecimento aliada a um episódio crítico pode fazer o cliente desistir do serviço

e ter uma má impressão do mesmo. O cliente insatisfeito pode influenciar outras pessoas a

não adquirir o plano de previdência. Vários entrevistados foram surpreendidos pela

incidência do imposto de renda justamente no momento em que estavam retirando uma

parte ou o total da aplicação.É o caso dos seguintes:

L C (ex-cliente)- "Terminei porque precisava do dinheiro. Quando fui sacar,

percebi que havia sido enganado, pois não sabia que seria cobrado um

imposto tão alto".

M J(ex-cliente)- "A única coisa que eu não gostei foi ter que pagar pro

governo. Fiquei super irritada, nervosa com o funcionário. Sei que minha

amiga nem pensou nisso porque ela tem uma cota para vender por mês" (a

gerente do Banco do Brasil que vendeu o plano).

Portanto, a necessidade de maior conhecimento sobre o serviço pode representar um

vínculo devido ao maior custo de mudança. Por outro lado, a insatisfação em relação ao

conhecimento fornecido pela empresa pode desvincular o cliente da empresa.

O vínculo social é verificado entre o cliente e o gerente da agência do Banco do Brasil, os

funcionários do banco ou o agente da Brasilprev. As mudanças constantes de funcionários,

a introdução de estagiários e a sobrecarga no atendimento prejudicam o estabelecimento do

vínculo social, que é importante num relacionamento. Constata-se em algumas entrevistas a

insegurança dos clientes ao serem atendidos por funcionários que não estão diretamente

envolvidos com os planos de previdência. Em outras entrevistas, o papel do gerente é

marcante no atendimento e o cliente se sente confiante. Alguns trechos de depoimentos

indicam a importância do vínculo social:

F L (ex-cliente)- "Eu perdi as pessoas que eu tinha confiança lá. Se criou

uma imagem de que no Banco do Brasil você não tem com quem tratar do

assunto... Foi sorte que eu tinha colegas que trabalhavam na agência mas eu
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os perdi. Então acabei perdendo um pouco da confiança... Que nem esse

amigo meu. Ele era uma pessoa que já trabalhava no banco, entendia, já

tinha feito pra ele, pra mulher e pro filho. Então você vai e faz também."

M T (ex-cliente)- "Não avaliei nada. Quando eu fiz, eu fui muito pela

cabeça do gerente que era inteligente e dominava bem essa parte financeira.

E eu fui por ele.. Quando eu tinha problemas, eu chegava e já reclamava

com o próprio gerente como se ele fosse o dono da BrasilPrev. Porque foi ele

que fez com que eu fizesse o plano."

Assim, o vínculo social está relacionado ao vínculo psicológico da confiança, já que .os

representantes da empresa podem criar ou não a percepção de confiança no cliente. Os

vínculos de ordem cultural, ideológica e psicológica dizem respeito aos valores e

preferências do cliente e são importantes num relacionamento.

Storbacka et ai. (1994) ilustram a importância de um vínculo psicológico na determinação

do cliente que está convencido da superioridade de um banco. O vínculo gera uma barreira

à mudança. Este cliente pode vivenciar uma série de experiências negativas e, mesmo

assim, não mudar de fornecedor, por considerar o banco superior aos concorrentes.

O vínculo ideológico não 'é significativo, segundo se depreende das entrevistas. Uma

pessoa afirmou que prefere utilizar os serviços do Banco do Brasil do que as agências de

grupos estrangeiros. Prefere comprar produtos nacionais do que importados, mesmo que

sejam mais caros. Por ser pastor, essa pessoa influencia muitas outras. Outro entrevistado

mencionou que adquiriu o plano de previdência na BrasilPrev, porque seria mais fácil

"brigar" com ela do que com alguma empresa francesa, que poderia fechar as portas e ir

embora do Brasil.

O vínculo cultural ainda não é significativo, mas, nota-se o aumento de preocupação das

pessoas com a falta de renda na velhice e com a ~ecessidade de se preparar para essa fase

da vida. Porém, essa preocupação pode ser suplantada por um desejo mais imediato. Por
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exemplo, a pessoa pode ficar desempregada ou perceber uma oportunidade de negócio,

então ela decide interromper o plano e resgatar o dinheiro empregado. Os depoimentos a

seguir confirmam as duas observações, a da preocupação e a da mudança de objetivo:

T (cliente) - "Porque a crueldade com o aposentado nesse país é demais.

Então precisa. Espero que na minha velhice, eu não tenha que ir morar numa

favela. Ainda aposto que exista seriedade em alguma entidade. O Banco do

Brasil desperta alguma credibilidade".

L C (ex-cliente) - ". Depois decidi cancelar todos eles, porque eu também

saí de onde trabalhava. Assim decidi iniciar a construção do terreno, da casa.

Quer dizer, antes eu estava pensando na aposentadoria, eu iria ter que pagar

mais uns 13 anos, em compensação a casa era um investimento imediato".

Entre os vínculos psicológicos, a confiança é um dos que geram uma grande barreira à

mudança, anulando os efeitos de episódios negativos ou propostas tentadoras da

concorrência. Dada a sua importância, o conceito de confiança do cliente numa empresa de

planos de previdência será tratado, em separado, na proposição 3, como um construto

intermediário entre a satisfação do cliente e o comportamento de compra repetida.

Com base nos depoimentos, constata-se que os vínculos são barreiras poderosas que evitam

a saída do cliente do relacionamento. Os dados indicam vários clientes insatisfeitos que

continuam o relacionamento com a empresa devido aos vínculos. Quanto maior a

compreensão e o melhor gerenciamento dos mesmos, maiores são as chances da empresa

reter o cliente. A análise dos vínculos descortina uma grande variedade de oportunidades

para a empresa fortalecer o relacionamento com o cliente.

Com base nos dados empíricos, verifica-se que existe uma relação direta entre os vínculos e

a força do relacionamento. No caso dos serviços de previdência privada, os vínculos mais

importantes, que agem como barreira ao rompimento do relacionamento, são: o econômico,

o de tempo, o de conhecimento e o de confiança.
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No caso dos clientes da empresa BrasilPrev pode-se adicionar aos vínculos já citados, o

vínculo social. No caso dos ex-clientes, o rompimento do relacionamento estava associado

à perda de força do relacionamento em decorrência da perda dos vínculos de confiança,

econômico e de conhecimento, entre os mais importantes.

A seguir será analisada a relação entre o comprometimento do cliente e a força do

relacionamento e as causas do cliente se sentir comprometido e, dessa forma, fortalecer o

relacionamento.

c) o comprometimento do cliente para com o relacionamento.

Comprometimento significa a intenção e a disposição para interagir tanto da parte do

cliente quanto da parte do fornecedor, é o que se chama "uma via de duas mãos". O

comprometimento do cliente pode decorrer de sua satisfação com o serviço e pode influir

na força do relacionamento. Para avaliar o comprometimento dos clientes e ex-clientes nas

entrevistas, perguntou-se quais eram as condições para que o cliente se sentisse

comprometido com a empresa. O quadro 16, a seguir, agrupa as respostas de clientes e de

ex-clientes em três categorias: confiança, satisfação/qualidade percebida do serviço e

compromisso formal.

QUADRO 16 - Condições para o comprometimento

r Condições para o cliente se sentir comprometido clientes Ex-clientes

r Confiança 3 1

Satisfação/qualidade percebida 4 7

Compromisso formal 2 3

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da análise de dados

A satisfação/qualidade percebida aparece como a prerrogativa mais importante no grupo

dos ex-clientes, seguida do compromisso formal, que condensa os itens: compromisso por
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assinatura do contrato e comprometimento mútuo. A confiança foi citada como a causa do

comprometimento por apenas um dos ex-clientes. No grupo dos clientes, a

satisfação/qualidade do serviço também aparece como a primeira condição; em segundo

tem-se a confiança, seguida do compromisso formal.

Os depoimentos dos entrevistados indicam que a satisfação pode ser um fator influente no

comprometimento com a empresa. A satisfação, neste caso, se traduz pelo bom

atendimento, pela transparência, pelo bom serviço prestado e pela credibilidadeda empresa.

A confirmação dessas respostas ocorre quando se pergunta quais fatores podem demover o

cliente do comprometimento. A análise indica que a pergunta, feita de forma inversa em

relação à anterior, leva a respostas também inversas: falta de confiança, falta de qualidade,

produto inferior ao da concorrência e mau atendimento. Os fatores são citados tanto pelos

clientes quanto pelos ex-clientes, isto é, não. há diferença entre ambos com relação ao

comprometimento. O descomprometimento pode enfraquecer o relacionamento, que pode

terminar.

A proposição 2 é confirmada plenamente com base nos relatos das entrevistas. A satisfação

do cliente pode ser uma das maneiras de se fortalecer o relacionamento por um longo

período. Além da satisfação, os depoimentos indicam que as barreiras percebidas - legal,

econômica, tecnológica, geográfica, tempo, conhecimento, social, cultural ideológica e

psicológica - também podem manter um relacionamento apesar do baixo nível de

satisfação. Todavia, as barreiras podem não ser efetivas se houver mau atendimento, falta

de qualidade ou a concorrência oferecer melhores condições para o cliente.

O comprometimento é outro fator relevante que pode fortalecer o relacionamento, já que

expressa a intenção de manter o relacionamento durante um prazo de tempo maior. O

cliente se compromete com a empresa porque objetiva se aposentar e ter uma melhor

qualidade de vida na velhice. Se no período em que está contribuindo é bem atendido, tem

um serviço de qualidade e se sente seguro com relação à seriedade da empresa, o cliente

tem o firme propósito de manter o relacionamento com ela.
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o comprometimento é uma atitude que se forma a partir da satisfação e da qualidade

percebida, fatores expressos por ambos os grupos: clientes e ex-clientes. Além disso, o

comprometimento também decorre do vínculo de confiança, no caso dos clientes que

mantêm o relacionamento com a empresa. A ruptura do relacionamento, por parte dos ex-

clientes, pode ser explicada pela perda de comprometimento, ocasionada pela insatisfação e

pela perda de confiança na empresa.

6.3. PROPOSIÇÃO 3: A satisfação do cliente pode influir na confiança do cliente no

fornecedor, que por sua vez pode influir na força do relacionamento

o destaque do conceito de confiança no modelo de Hennig- Thurau e K1ee (1997) e a

inclusão dos vínculos, principalmente o psicológico, no modelo de Storbacka et. aI. (1994),

levaram ao estabelecimento da proposição 3. Confiança é um vínculo psicológico que

desempenha um papel importante no relacionamento entre o cliente e o fornecedor. A

confiança pode fortalecer o relacionamento e influir na sua longevidade. Moorman et ai.

(1993), definem, confiança como o desejo de acreditar num parceiro de troca sobre o qual

se tem convicção.

A reputação da empresa, a satisfação e a experiência com a empresa, bem como a

percepção dos investimentos realizados pela empresa são conceitos que levam o cliente a

acreditar nela. Os depoimentos dos entrevistados indicam claramente esses antecedentes

como causa da confiança. A seguir, temos três depoimentos de usuários sobre a confiança

depositada na empresa. O depoimento do senhor L M indica a reputação, a percepção dos

investimentos do fornecedor e a satisfação:

Reputação -"Basicamente nome, propaganda e o que ela já tem de histórico,

como no caso do Bradesco, da BrasilPrev. Tem planos novos que sempre se

baseiam numa matriz estrangeira para vender a imagem de segurança da

empresa. Ninguém vai abrir uma empresa e daqui a uma ano dizer que é
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moderna, que você pode confiar. Tem que estar suportada por um banco, por

uma seguradora com imagem forte no brasil ou no exterior"

Experiência - "Tinha uma confiança relativa, mas não absoluta, porque

ninguém poderá dizer o que vai acontecer daqui a um ano. Confiava devido

aos grupos que davam suporte a ela. Eram fortes, sólidos".

Satisfação- "Se logo no começo você começasse a ter problemas

administrativos, se eles não tivessem como pagar minha contribuição, não

debitassem corretamente, se fossem muito desorganizados, eu já perderia a

confiança logo de cara. Imagine como seria daqui há 30 anos.

o depoimento do senhor R T indica reputação e satisfação:

"É a idoneidade da empresa, se ela vai poder atender às minhas expectativas.

Se não há nada contra ela no mercado, se ela me presta um bom

atendimento" .

o depoimento do senhor J L indica reputação e satisfação

"Uma confiança forte na Instituição. Que esta instituição não vá pedir

concordata amanhã ou estar dando um golpe e você pode acabar perdendo

tudo que ta lá. Outro fator é te dar a satisfação necessária que o cliente

precisa, mostrar o que está acontecendo com seu dinheiro. E confiar na

Instituição em si."

O quadro 17, a seguir, indica os fatores que fazem um cliente adquirir confiança na

empresa, segundo os grupos de clientes e de ex-clientes.Para cada entrevistado foi eleito o

fator mais enfatizado.
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QUADRO 17 - Fatores que influem na confiança da pessoa na empresa .

Fatores que influem na confiança da pessoa na empresa clientes Ex-clientes I
Satisfação/qualidade percebida 4 1

Reputação 5 9

Bom relacionamento O 1

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados empíricos.

Nas respostas dos ex-clientes, nota-se que a reputação da empresa é a causa mais citada. O

fato de a BrasilPrev estar associada ao Banco do Brasil lhe confere confiança. O cliente

percebe a empresa com o respaldo do governo brasileiro e desse modo,não acredita que ela

possa quebrar. No grupo dos que continuam clientes, há uma divisão entre as causas

reputação e satisfação/qualidade, sendo a última relacionada ao bom atendimento, à

transparência das informações e ao bom investimento feito pela empresa com o dinheiro do

cliente. Conclui-se que a satisfação pode influir na confiança do cliente na empresa. Além

da satisfação, alguns entrevistados mencionam a reputação e a experiência da empresa

como indicadores de confiança.

Uma vez que os entrevistados ainda não recebem a aposentadoria, suas experiências com a

empresa somente ocorrem no relacionamento entre ambos. Nesse periodo, a empresa deve

oferecer um bom atendimento e agir de forma a reforçar a confiança com incentivos - por

exemplo, algum tipo de bônus - para satisfazer e aumentar a confiança do cliente. Alguns

depoimentos, a seguir, indicam quais fatores podem aumentar a confiança:

A M [cliente]- "Talvez se abrisse um balanço da BrasilPrev. É até uma

sugestão. Seria analisar a saúde da empresa."

L C (ex-chente)- "Uma prestação de contas do fundo. Acho que deveria ser

explicado melhor. Mostrar e falar: olha, você captou tanto, coisas desse tipo.
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Se o banco mostra que está tendo lucro, você pensa: bom, ele poderia

repartir um pouco com a gente. Se ele tá lucrando, você não vai quebrar."

Conclui-se que uma transparência maior da empresa ou um acesso maior dos clientes às

informações podem aumentar a confiança do cliente. Também perguntou-se quais fatores

poderiam diminuir a confiança do cliente na empresa. O objetivo é obter respostas que

definam melhor os indicadores da confiança.

A análise das' respostas indica os fatores: baixa qualidade do serviço (envio de extratos

incorretos, rentabilidade inferior à da concorrência etc.), aumento das taxas e do valor da

prestação e qualquer indicação ou boato de que a saúde da empresa não esteja boa.' A

seguir, alguns depoimentos:

T (cliente) - "Eu saber que a rentabilidade que eles têm é muito inferior à

dos outros fundos que eu posso investir. Na hora em que eu invisto, eu quero

ser o ganhador."

J J ( cliente)- "Se aumentar muito o valor, a prestação, mais taxas ou

aumentar a taxa de carregamento. Vai estragar a programação da pessoa.( ...)

A cada mudança de governo, há mudanças nas regras do jogo. Então, a gente

não sabe o que vai acontecer. Por isso não dá para confiar cem por cento."

M J (ex-cliente)- "Mas me dava um pouco de medo que poderia quebrar. Se

ouvisse alguma coisa nesse sentido, eu ficaria com medo."

A análise dos depoimentos acima indica que a confiança diminui se a satisfação diminuir

em função da falta de qualidade do serviço. A seguir, serão transcritos alguns depoimentos

a respeito da influência do conceito confiança no fortalecimento do relacionamento.

Perguntou-se como fica o relacionamento quando há confiança por parte do cliente no

fornecedor.
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J J (cliente)- 'Fica muito bom o relacionamento. Se você faz contrato e tem

o retorno, fica satisfeito e seguro, confiante. Pode até investir um pouco mais

e adquirir outro plano."

A M (cliente)- "Quando há confiança, você se entrega totalmente. Você nem

pensa e nem age contra. É uma coisa normal. Isso faz parte de uma interação

boa, normal. A pessoa nem se preocupa, confia tanto que deixa eles

administrarempara você."

Com base nos depoimentos acima, conclui-se que a confiança influi no fortalecimento do

relacionamento entre cliente e fornecedor. O cliente fica mais voltado para o fornecedor do

que para os concorrentes e fica propenso a investir mais no serviço. Além disso, quando o

cliente tem confiança, ele se sente mais tranqüilo e seguro com o fornecedor.As entrevistas

indicam que há uma relação direta entre satisfação e confiança, nos dois sentidos, isto é,

uma é causa da outra: ora a confiança é causa da satisfação, ora a satisfação é causa da

confiança. Essa relação é uma das causas do fortalecimento do relacionamento e, portanto,

a proposição 3 é verificada.

6.4. PROPOSIÇÃO 4- A força do relacionamento pode influir na longevidade do

relacionamento

No quadro 18, tem-se a relação entre a força e a longevidade do relacionamento, segundo o

modelo de Storbacka et ai. (1994). O empenho dos profissionais de marketing para que os

relacionamentos com os clientes perdurem o maior período de tempo possível está baseado

na idéia de que manter clientes é menos custoso do que conseguir clientes novos. A

longevidade do relacionamento deve ser analisada por dois pontos de vista: pelos fatores

externos e pelos fatores internos ao relacionamento.
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QUADRO 18 - Relação entre a força do relacionamento e sua longevidade

Alternativas
Percebidas

Longevidade do
Flelaciorurnlento

Episódios
Criticos

Fonte: Storbacka et al. (1994, p.23)

Os fatores externos dizem respeito às alternativas percebidas pelo cliente. Se a concorrência

oferece um produto ou serviço com taxas inferiores, um melhor atendimento ou um melhor

rendimento, o cliente fica insatisfeito e o relacionamento se enfraqueceou acaba.

Como exemplo, há o caso da senhora F L, que recebeu um contato da Porto Seguro com

informações sobre o plano PGBL. A entrevistada comparou o tratamento das empresas e se

sentiu ignorada pela BrasilPrev. Este foi o motivo para o fim do relacionamento:

"Aí a Porto Seguro me ligou no consultório e falaram que eles tinham uma

proposta diferente, justamente do PGBL e se eu não queria transferir. Eu

falei que não sabia e eles falaram que iam até meu consultório para explicar

como que é. Aí foi o gerente e mais uma mocinha e me trouxeram vários

prospectos, formas de pagamento e então resolvi trocar. Resolvi arriscar.

Mudei também por causa do nome Porto Seguro (...) não está ligada a

nenhum banco mas fiquei perfeitamente contente com eles (...) A BrasilPrev

não soube pegar essa lacuna que estava me faltando".
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Outro exemplo é o caso do senhor T H:

''No ano passado, eu achei que seria mais fácil concentrar tudo em um banco

só. Aí fui ao BCN e pedi qual era a taxa de carregamento, todas as condições

deles e tudo mais, e pedi a mesma coisa para o Banco do Brasil, para ver o

que era mais vantajoso, se era mudar tudo para o BCN ou mudar tudo para o

Banco do Brasil. Eu esperava, para falar a verdade, que as condições fossem

aproximadamente iguais. Mas, para minha surpresa, as condições do

Bradesco eram bem melhores...Eu achava que no Banco do Brasil os juros

seriam menores, mas foi uma surpresa ao saber que era o contrário. Eu

esperava que fosse igual ou mais vantajoso. Não sei porque, mas então eu

decidi transferir esse plano para o Bradesco, porque é mais confortável,

desconta já na conta corrente..."

Além das alternativas percebidas, o relacionamento pode ser influenciado pelos episódios

criticos, que constituem um fator interno e dizem respeito aos contatos considerados

importantes para o cliente. A empresa precisa gerenciar esses episódios de modo a manter

ou reatar o relacionamento com o cliente. O caso da senhora M T revela que a abordagem

errada causou a perda da cliente para um concorrente:

"Aí fizum plano para três filhos e duas netas. Então contando com o meu, eu

tinha seis planos (...) Eu fui obrigada a parar e, quando pedi a rescisão do

contrato, a BrasilPrev resolveu ligar para os meus filhos como se eu fosse

uma pessoa que estivesse se aproveitando dos direitos deles (...) Quando

parei, fui para outro plano, fui para a Caixa Econômica Federal".

O caso do senhor R T foi um episódio bem gerenciado pelo Banco do Brasil:

"Até achei interessante esta pergunta, porque teve um mês em que minha

conta ficou devedora e eles iam descontar a BrasilPrev. Aí eles viram que
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não tinha dinheiro e deixaram para cobrar depois. Eu achei isso importante

porque não deixou a minha conta mais devedora ainda".

Os exemplos citados fornecem uma idéia a respeito das alternativas percebidas e do

gerenciamento dos episódios críticos. Ambos podem fortalecer ou enfraquecer o

relacionamento. A atuação da empresa deve ser a de neutralizar a ação da concorrência e de

transformar o episódio critico em mais uma oportunidade para reforçar o relacionamento.

Em seguida, perguntou-se aos entrevistados o que deveria fazer uma empresa para manter o

relacionamento com um cliente por um longo tempo, isto é, manter o cliente fiel à empresa.

Seguem alguns depoimentos:

J L (cliente)- "É um desafio para a empresa porque vai que amanhã aparece

um concorrente deles que me oferece algo melhor ou me peguem num

momento em que eu estou disposto a comprar mais um plano, mais um

produto. A empresa tem que sempre prestar um bom serviço."

F L (ex-cliente)- "Ter um bom atendimento, um telefone certo e investir nas

pessoas que estão trabalhando com eles porque é um relacionamento muito

longo. Você pode mudar o funcionário quantas vezes eles quiserem, mas eles

têm que ter um treinamento, têm que saber informar."

As respostas podem ser agrupadas, segundo a classificação cliente e ex-cliente, nos

seguintes itens: a) manutenção ou aumento da qualidade do serviço e bom atendimento, b)

provas de confiança e de comprometimento da empresa e c) disponibilidade financeira do

cliente. O quadro 19, a seguir, condensa as opiniões dos entrevistados:
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QUADRO 19 - O que a empresa deve fazer para manter o cliente fiel

o que a empresa deve fazer para manter o cliente fiel clientes Ex-clientes

Maior qualidade e melhor atendimento 7 8

Provas de confiança e comprometimento 2 O

Depende das condições financeirasdo cliente O 3

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados empíricos.

Constata-se que as respostas não diferem entre os grupos de clientes e de ex-clientes. O

cliente pode ser mantido no relacionamento com a empresa se esta lhe oferecer maior .

qualidade do produto ou serviço e bom atendimento. Dois clientes ressaltam a importância

de a empresa dar provas de confiança e comprometimento. As provas podem ser aumento

da qualidade, melhoria no atendimento, a percepção do esforço da empresa na relação com

o cliente. Três ex-clientes afirmaram que a fidelidade do cliente depende mais de suas

condições financeiras - se não são boas" a empresa nada pode fazer.

Os depoimentos anteriores demonstram que manter o relacionamento é um grande desafio

para a empresa. O serviço deve sempre apresentar qualidade para manter o cliente

satisfeito. A empresa deve manter contato constante com o usuário e dar-lhe informações a

respeito do seu plano, de modo a transmitir confiança e se mostrar comprometida com ele.

Com base nos depoimentos, conclui-se que a validade da proposição 4 é verificada. O

relacionamento pode se prolongar se a empresa se dedicar a fortalecê-lo. Além disso, a

empresa deve estar atenta e ser ágil com relação às ações da concorrência, e procurar

gerenciar de forma eficaz os episódios críticos.
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6.5. PROPOSIÇÃO 5 - A longevidade do relacionamento pode influir em sua

lucratividade

A relação entre a longevidade do relacionamento e a lucratividade do mesmo está

apresentada no quadro 20, conforme o modelo de Storbacka et ai. (1994).

QUADRO 20 - Relação entre longevidade e lucratividade do relacionamento.

Concentração do -. Receitado
Patronado Relacionamento

t +
Longevidade do 1-+ Lucratividade do

Relacionamento Relacionamento
com o Cliente

+ t
Configuração de f-+ Custo do

Episódios Relacionamento

Fonte: Storbacka et aI. (1994, p23)

o objetivo de aumentar o período do relacionamento entre o cliente e o fornecedor está

baseado na idéia de que manter os clientes atuais custa menos do que obter novos clientes.

O investimento em pessoal, tempo e adaptação do serviço às exigências do cliente custa

mais do que atender aquele que recebe o serviço do fornecedor há mais tempo. Todavia, a

empresa deve ter lucro com a manutenção do cliente. Não faz sentido manter um cliente

que lhe dá prejuízo.

A relação entre a longevidade e a lucratividade do relacionamento está baseada na análise

de como a lucratividade de um relacionamento deve ser alcançada. A receita de um

relacionamento é a parcela que a empresa possui dos negócios do cliente relativos àquele

serviço ou produto. Quanto maior for essa parcela, maior será a receita da empresa.
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A lucratividade resulta da comparação entre a receita e os custos do relacionamento.

Storbacka et. ai. (1994) apontam a necessidade de se mapear e levantar os custos dos

diversos tipos de episódios, isto é, dos contatos realizados entre o cliente e a empresa. A

lucratividade é medida pela diferença entre a receita e o custo do relacionamento.

A longevidade do relacionamento pode apresentar os níveis longo e curto, segundo

Storbacka et. aI. (1994) e a lucratividade do relacionamento pode apresentar os níveis alto e

baixo ou negativo. Uma longevidade curta pode acarretar baixa lucratividade. De modo

geral, urna empresa só começa a ter retomo financeiro após determinado periodo de

relacionamento e número de transações com o cliente.

Uma longevidade longa pode contribuir para que a empresa tenha urna alta lucratividade.

Nos planos de previdência, conforme o cliente vai contribuindo, a empresa recupera seu

investimento com as taxas de carregamento e administrativas acumuladas, além do ganhos

extras no mercado financeiro.

Ainda que a longevidade seja longa, a lucratividade ser baixa ou negativa em função dos

altos custos dos episódios ocorridos ou da baixa receita causada por baixos preços ou

participação pequena da empresa nos negócios do cliente relativos a planos de previdência.

Do mesmo modo, ainda que a longevidade seja curta, a lucratividade pode ser alta em

função dos preços altos, da grande participação da empresa nos negócios do cliente

relativos aos planos de previdência ou de que o relacionamento apresenta um nível baixo

com base na configuração dos episódios, isto é, o cliente não traz muito custo para a

empresa.

Para analisar a proposição acima, será necessário apurar como a empresa BrasilPrev avalia

a receita e os custos dos clientes de planos de previdência. A comparação entre o modo de

avaliação da empresa e o modo sugerido pelos autores Storbacka et. ai. (1994) será o

conteúdo da próxima seção.
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6.5.1. Avaliação da lucratividade do cliente segundo a empresa BrasilPrev

A empresa BrasilPrev implantou o projeto VALOR DO CLIENTE, sob os cuidados de uma

empresa de consultoria especializada, no ano de 2000. O objetivo do projeto é desenvolver

um modelo que indique qual é o valor de cada pessoa que tem um plano de previdência

privada com a BrasilPrev. O reconhecimento do seu potencial em uma relação financeira

pode subsidiar as ações e estratégias da empresa para a otimização de resultados.

O valor do participante é definido a partir do valor presente líquido da receita menos o

custo, em dois horizontes: o de cinco anos e o do tempo de permanência do contrato. O

processo geral também leva em conta as ações de marketing da empresa, o crescimento da

base de clientes e o cenário econômico segundo os índices IGP-M" TR e Taxa de Juros, que

são os indexadores dos planos e dos investimentos da empresa. O crescimento anual da

base de contratos ajuda a estimar os custos unitários.

O valor presente líquido (VLP) é calculado através da fórmula:

1;

VPL = ~)(Rt-Ct)/(1+i)t]
I

Obs: - o somatório varia de t = 1 a N.

R = receita líquida.

C = custos

i = taxa de desconto (IGPM)

N = 5 anos ou tempo total

Para cada pessoa que tem um plano de previdência, foi aplicada a fórmula acima. O valor

presente líquido é a somatória das várias diferenças entre a receita e o custo, medidas por

unidade de tempo. O período de cinco anos fornece uma estimativa de médio prazo,
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enquanto que o período do pagamento do plano fornece uma noção completa do valor do

cliente.

Os custos estão divididos entre custo fixo - pessoal, terceirizados, administrativos,

informática - e custo variável - comissão, material de fidelização (regulamentar e não

regulamentar) e manutenção (os planos são cobrados por meio do Banco do Brasil).

A estrutura de custo leva em conta o tempo de contribuição do usuário e é divida em três

partes: o primeiro ano, o tempo de permanência (demais anos) e a concessão de beneficio

antes do prazo do plano (sinistro), e a concessão de beneficio no prazo estipulado.

A receita é composta pela taxa de carregamento, pela receita técnica líquida (a diferença

entre o que é cobrado e o que é gasto com o sinistro) e pelo excedente financeiro (a

diferença entre o valor que a empresa promete ao cliente e o valor que ela consegue obter

no mercado financeiro).

O modelo leva em conta o cenário econômico (com projeções do IGP-M e da TR), a taxa

de desconto, uma projeção do percentual de crescimento da base, a probabilidade de

sinistro, a expectativa de vida, as campanhas de relacionamento e a previsão das taxas de

juros de aplicação.

Após o cálculo do modelo do valor presente líquido (VPL) de cada cliente, para os

próximos 5 anos, tem-se a participação acumulada da soma desses valores. Por exemplo,

5% dos clientes representam 36% do VPL, 20% representam 67% e 50% representam 89%.

O VPL pode ser utilizado para o planejamento ou a priorização de ações e para a aquisição

de novos clientes ou a retenção dos mesmos. A distribuição do VPL pode ser analisada de

diversas maneiras. Por exemplo, pelas freqüências dos valores do próprio VPL ou por

região geográfica.
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o cliente não é rentável para a empresa quando seu VPL é negativo. A empresa, então,

precisa reverter a situação - convencendo-o, por exemplo, a contribuir mensalmente com

um valor maior. O cliente rentável apresenta o VPL positivo e a análise da fórmula indica

que este valor cresce ao longo do tempo, isto é, quanto mais longo for o relacionamento

mais a empresa ganha: O quadro 21, a seguir, apresenta algumas simulações, cedidas pela

BrasilPrev, indicando que, quanto maior é o tempo de relacionamento entre o cliente e a

empresa de previdência privada, maior é a lucratividade do relacionamento.

QUADRO 21 -Simulações sobre o VPL

Situações 1 2 3 4 5

Receita liquida Anual 200,00 300,00 200,00 200,00 200,00 I
Custo 1° ano 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Custo (demais anos) 90,00 90,00 150,00 90,00 90,00

N período de contribuição 10 10 10 15 10

i taxa de desconto % 8 8 8 8 10

Valor presente líquido
l° ano (92,59) 00,00 (92,59) (92,59) (90,91)

2° ano 01,71 180,04 (49,73) 01,71 00,00

3° ano 89,04 346,75 (10,03) 89,04 82,64

4° ano 169,89 501,10 26,72 169,89 157,78

5° ano 244,75 644,02 60,75 244,75 226,08

6° ano 314,07 776,36 92,26 314,07 288,17

7° ano 378,26 898,89 121,43 378,26 344,62

8° ano 437,69 1012,35 148,44 437,69 395,93

9° ano 492,71 1117,40 173,46 492,71 442,58

10° ano 543,66 1214,67 196,62 543,66 484,99

11° ano 590,84

12° ano 634,52

13° ano 674,97

14° ano 712,42

15° ano 747,1 -

Valores em reais, períodos em anos e taxas anuais.

Fonte: BrasilPrev, 2002.
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Nas diversas situações, indicadas no quadro 21, alguns dos itens da fórmula foram

modificados para mostrar as diferenças de retomo financeiro. Entre as situações 1 e 2, a

receita liquida anual é maior na segunda do que na primeira., isto é, se a contribuição é

maior, o retomo ocorre mais rapidamente para a empresa. A situação 3 mostra um custo

superior às outras e, portanto, o retomo é menor ao longo do tempo. A situação 4 apresenta

um período maior de contribuição e um retomo também maior. Na última situação, a taxa

de desconto é maior e o retomo é menor quando comparada à situação 1.

o fato mais marcante é que, de acordo com a simulação anterior, em qualquer situação,

constata-se que a BrasilPrev aumenta sua lucratividade quando a longevidade é maior. A

manutenção do relacionamento é rentável para a empresa e ações de marketing podem

aumentar ainda mais a rentabilidade. A seguir, o VPL será comparado com o modelo de

Storbacka et ai. (1994).

A busca da receita tem como princípio, nos dois modelos, o cliente. Storbacka et aI. (1994)

salientam que a empresa deve buscar o aumento conforme o potencial do cliente. O

conhecimento de suas necessidades traz oportunidades para a empresa BrasilPrev aumentar

a receita, aumentando a contribuição e agregando novos beneficios e planos de previdência

para outros familiares.

No modelo do VPL, o custo é dividido proporcionalmente entre os participantes, de acordo

com os tipos de planos. O levantamento do custo no modelo de Storbacka et aI. (1994) é

indicado de forma diferente, por meio do conjunto de episódios ocorridos entre os clientes e

a empresa. Para tanto, é necessário mapear todos os tipos levando em conta conteúdo,

freqüência e duração. Esse levantamento pode orientar as decisões da empresa.,que, por sua

vez, implicam custos. A configuração dos episódios demanda um grande trabalho que,

atualmente, não é feito na BrasilPrev.
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A sugestão do autor desta dissertação é que o trabalho seja realizado de forma experimental

com uma amostra de clientes. É necessário um período de aprendizagem para lidar com os

conceitos de custos formulados por Storbacka et ai. (1994).

Com base na simulação realizada pela BrasilPrev, conclui-se que a validade da proposição

5 é verificada. Quanto mais tempo o cliente contribuir, isto é, quanto maior for a

longevidade do relacionamento, maior é a lucratividade da empresa.

7. CONCLUSÃO

A conclusão sobre os dados empíricos e o modelo de Storbacka et aI. (1994) está dividida

nos tópicos: visão geral, motivos da pesquisa e objetivos, contribuição do modelo,

conclusão sobre os objetivos geral e específicos, limitações do estudo, principais.

implicações e sugestões para estudos futuros.

Para que as conclusões sejam estabelecidas de forma clara e objetiva, é oportuno retomar as

razões do presente estudo. Esse procedimento facilita e amplia a compreensão do leitor com

relação às dimensões da dissertação: a revisão bibliográfica, o modelo escolhido, o cenário

no qual a pesquisa é realizada e os dados empíricos. A próxima seção trata dos motivos da

pesquisa e de seus objetivos.

7.1. Motivos da pesquisa e objetivos

No Brasil, o mercado da previdência privada aberta surgiu com a Lei de número 6435 e

com o decreto de número 81.402/78. Nos últimos cincos anos esse mercado registrou forte

crescimento em virtude da relativa estabilidade da economia brasileira e dos baixos índices

de inflação. As características dos planos de previdência oferecidos pelas empresas ajudam

a acirrar a concorrência e o longo período de contribuição do cliente toma necessário o

fortalecimento do relacionamento. A retenção do cliente é um processo que pode durar até

30 anos, dependendo do plano de previdência escolhido e, portanto, surge a necessidade de

estudar os fatores que influem num relacionamento de longo prazo.
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o autor desta dissertação foi à procura de modelos adequados na literatura do marketing de

relacionamento. Inicialmente, dois modelos foram escolhidos: o de Storbacka et aI. (1994)

e o de Hennig- Thurau e KIee (1997). Esses modelos teóricos sugerem a existência de

construtos mediadores entre a satisfação e a retenção do cliente, tais como o de

comprometimento e o de confiança. Após uma análise comparativa, o modelo de Storbacka

et al. (1994) foi o escolhido por ser mais abrangente, tendo como ponto inicial a qualidade

percebida e como ponto final a lucratividade que o cliente propicia à empresa quando o

relacionamento é mantido por um longo período.

A visão que o cliente tem do seu relacionamento com a empresa, segundo o modelo

escolhido, representa a idéia central desta dissertação. No marketing de relacionamento é

importante não só obter as impressões e as atitudes do cliente em relação à empresa, como

também obter evidências de como o cliente quer se relacionar com ela. De uma forma ou de

outra e conforme suas possibilidades, as empresas do mercado de previdência privada,

praticam políticas de relacionamento com o cliente; deve-se questionar, porém, se o

processo para o estabelecimento dessas políticas parte de empresa para o cliente ou parte do

cliente para a empresa.

A empresa escolhida foi a BrasilPrev por causa do direcionamento de suas atividades em

prol do bom relacionamento com o cliente. Os entrevistados foram classificados em dois

grupos: o grupo de pessoas que continuam clientes da empresa e o grupo que terminou o

relacionamento. A comparação dos construtos do modelo nos dois grupos ~nriqueceu o

estudo.

Os objetivos específicos da dissertação totalizam cinco proposições que são as próprias

relações estabelecidas entre os construtos do modelo de Storbacka et ai. (1994). A terceira

proposição (c) é uma adaptação da relação entre os construtos de satisfação, confiança e de

retenção, do modelo de Hennig- Thurau e Klee (1997), no modelo de Storbacka et aI.

(1994).
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a) A baixa qualidade percebida pelo cliente está relacionada à sua pouca

satisfação e a alta qualidade percebida à sua maior satisfação.

b) A satisfação do cliente pode contribuir para o fortalecimento de seu

relacionamento com o fornecedor.

c) A satisfação do cliente pode influir em sua confiança no fornecedor, e

esta, por sua vez, pode influir na força do relacionamento.

d)A força do relacionamento pode influir na sua longevidade.

e) A longevidade do relacionamento pode influir na sua lucratividade.

A seguir, serão explorados os seguintes itens: contribuições e fraquezas do modelo teórico

de Storbacka et aI. (1994), alcance dos objetivos da dissertação e suas limitações,

implicações decorrentes do entendimento do modelo e sugestões para futuros estudos.

7.2. Contribuições e fraquezas do modelo teórico

o modelo que serviu de estrutura para o presente estudo é o de Storbacka et aI. (1994). Sua

abrangência é elemento de destaque. O relacionamento entre a empresa e o cliente, segundo

o descreveram os entrevistados, é previsto de forma notável pelo modelo, a ponto de

englobar as impressões e reações tanto das pessoas entrevistadas que continuam clientes

como daquélas que romperam o relacionamento. Outro ponto de destaque é a natureza

dinâmica do modelo que iridica as várias fases em que se pode situar o relacionamento

entre o cliente e a empresa.

O modelo também oferece o mapeamento dos episódios críticos que, se viabilizado, mesmo

de forma experimental., pode ser uma fonte muito rica de compreensão das necessidades e

desejos, satisfações e insatisfações do cliente, além de levantar os custos decorrentes do

relacionamento. Essa nova forma de abordagem contínua do relacionamento difere do

trabalho pontual das empresas que atuam somente quando recebem uma quantidade

expressiva de queixas sobre determinado problema.
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Storbacka et aI. (1994) demonstram, em seu modelo, o cuidado de construí-lo de forma

genérica, para que se possa aplicar aos relacionamentos entre cliente e fornecedor de todos

os tipos de produtos e serviços. O confronto com dados empíricos pode confirmar a

impressão do autor desta dissertação.

Apesar das características positivas, parecem existir algumas fraquezas no modelo. Uma

delas é a falta de ênfase no construto confiança, englobado pelos vínculos psicológicos, que

surgiu de forma contundente nos depoimentos das pessoas pesquisadas. O construto

confiança deveria ter posição mais definida dentro do modelo, como ocorre no de Hennig-

Thurau e Klee (1994). Os autores Lovelock e Wright (2001) também conferem importância

ao conceito da confiança, classificando-o como uma das dimensões do conceito da

qualidade.

O estabelecimento dos preços dos serviços, que leva em conta os custos da empresa, a

concorrência e o cliente, poderia ser previsto no modelo, para torná-lo mais completo. O

fator preço pode influir no construto da satisfação do cliente, em algum episódio crítico e

nas alternativas percebidas.

No caso estudado, constata-se que o cliente pode mudar de idéia a respeito do serviço e

decidir resgatar o dinheiro para investir em algum outro negócio ou necessitar do dinheiro

por estar desempregado. Nestas ocasiões, as empresas parecem ter pouco poder de

gerenciamento do episódio, porém, a empresa poderia oferecer serviços agregados ou

incentivos para o cliente não desistir de pagar o plano.

Outra fraqueza do modelo é a falta de indicação de feedback, isto é, a reavaliação continua

por parte do cliente e da empresa, sobre as variáveis do relacionamento. Por exemplo, a

ocorrência de algum episódio crítico ou alguma alternativa percebida, vantajosa para o

cliente, faz com que sua satisfação com o serviço decresça, de modo a enfraquecer o

relacionamento e aumentar a possibilidade de rompimento do mesmo. A idéia do feedback

significaque os construtos do modelo podem ser reavaliados a qualquer momento.
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o autor desta dissertação identificou estas fraquezas no decorrer da análise das entrevistas.

O confronto entre a teoria e os dados empíricos, oferece uma grande riqueza de idéias e de

constatações que compensam de forma generosa o trabalho envolvido.

7.3. Conclusão sobre os objetivos geral e específicos.

Os objetivos estabelecidos foram alcançados de forma completa. Os clientes da BrasilPrev

que foram entrevistados forneceram suas opiniões sobre como deve ser o relacionamento

entre o cliente e a empresa de previdência privada. O modelo de Storbacka et ai. (1994)

apresentou um estrutura suficiente para acolher todas as expectativas dos entrevistados. Em

outras palavras, o modelo indica os passos que uma empresa pode seguir para ter um

relacionamento lucrativo de longo prazo com o cliente.

O modelo de Hennig-Thurau e Klee (1994) e os conceitos de Lovelock e Wright (2001)

também contribuíram para atingir os objetivos desta dissertação, porque o conceito de

confiança e as dimensões da qualidade estão presentes no relacionamento entre o cliente e a

empresa de previdência privada.

7.3.1. Objetivos específicos - Proposição 1

Os dados empíricos confirmam a proposição 1: a baixa qualidade percebida pelo cliente

está relacionada à sua pouca satisfação e a alta qualidade percebida à sua maior satisfação.

O quadro 22, a seguir, extraído de Storbacka et aI. (1994), sintetiza de forma completa os

depoimentos dos entrevistados.
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QUADRO 22 - Relação entre qualidade percebida do serviço e satisfação do cliente

Baixa satisfação Alta satisfação
Baixa A baixa qualidade percebida do A baixa qualidade está relacionada à I
qualidade do serviço contribui para a alta satisfação em função de o custo '
serviço insatisfação ou para a baixa do mesmo estar adequado ao

satisfação do cliente. orçamento ou às preferências do
cliente.

Alta A alta qualidade está relacionada à A alta qualidade percebida do serviço
qualidade do baixa satisfação em virtude de o contribui para que a satisfação do
serviço serviço ser caro ou inadequado às cliente seja alta.

preferências do cliente

Fonte: Storbacka et aI. (1994, p.26)

Os clientes que percebem a alta qualidade do serviço e julgam os sacrificios/custos

adequados, estão satisfeitos e, portanto, mantêm o relacionamento. Constatou-se, também,

com base nos depoimentos, que a qualidade percebida pode ser baixa, mas o cliente

considera o serviço adequado ou considera válido o sacrificio percebido e está satisfeito.

Ex-clientes consideraram baixa a qualidade, e a falta de orçamento ou o surgimento de

alternativas percebidas de serviço resultou no término do relacionamento com a empresa.

7.3.2. Objetivos específicos - Proposição 2

A proposição 2 também é confirmada nas entrevistas: a satisfação do cliente pode fortalecer

o relacionamento. Os dados empíricos indicam que uma maior comunicação entre a

empresa e o cliente, faz com que ele se sinta satisfeito e fortalece o relacionamento.

Ainda que a satisfação seja baixa, o relacionamento pode ser forte por causa dos vínculos,

que funcionam como barreiras à saída do cliente do relacionamento. Os dados empíricos

confirmam a existência e a atuação de vários dos vínculos indicados por Storbacka et al.

(1994).
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Foi constatado nos depoimentos que os vínculos podem se encarados de forma negativa ou

de forma positiva, segundo situações específicas. Por exemplo, o vínculo tempo pode ser

visto como negativo, quando o cliente está insatisfeito e por falta de tempo, posterga a

decisão de romper o relacionamento. Todavia, este mesmo vínculo pode ser encarado de

forma positiva quando a contribuição é descontada direto da conta, evitando que o cliente

tenha que enfrentar filas para pagar.

o quadro 23 indica, conforme os depoimentos, os vínculos mais atuantes como barreiras

que podem fortalecer o relacionamento: econômico, tempo, conhecimento, social,

psicológico.

QUADRO 23 - Vínculos: mais atuantes e menos atuantes

Vínculos mais atuantes Vínculos menos atuantes

Econômico Legal

Tempo Tecnológico

Conhecimento Geográfico

Social Ideológico

Psicológico Cultural

Fonte: Elaborado pelo autor conforme os dados empíricos

Além dos vínculos, o cliente de previdência privada apresenta um comprometimento maior

com a empresa por se tratar da sua aposentadoria, um beneficio a ser usufiuído no longo

prazo.
Os dados empíricos mostraram 'que o comprometimento surge da qualidade/satisfação ou

da confiança do cliente na empresa. Os ex-clientes indicaram mais o item

qualidade/satisfação e os que continuam clientes da BrasilPrev se dividiram entre o mesmo

item e a confiança, Portanto, os dados empíricos confirmam que o relacionamento pode se

fortalecer por meio da satisfação, ou do comprometimento do cliente, ou em função da

atuação de um ou mais vínculos.
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7.3.3. Objetivos específicos - Proposição 3

A proposição 3 é confirmada nas entrevistas do grupo dos clientes, isto é, a satisfação do

cliente aparece como um fator que pode influir em sua confiança e fortalecer o

relacionamento. Uma parte dos clientes indicou que a reputação da empresa também influi

na confiança. No grupo dos ex-clientes, o fator que mais influi na confiança é a reputação

da empresa, isto é, mesmo que o cliente esteja insatisfeito, a confiança pode existir se a

empresa tem boa reputação. De modo inverso, a confiança pode contribuir para a satisfação

do cliente, quando adquire um serviço motivado por ela e não pela experiência, e recebe o

que esperava dele.

Uma possível explicação é o fato da BrasilPrev ser percebida como uma empresa do Banco

do Brasil. Os dados parecem indicar que um relacionamento pode ser forte por se tratar de

uma empresa tradicional que confere mais confiança ao cliente, independente da satisfação

do mesmo.

A proposição 3 é verificada de forma integral, com base nos dados empíricos. A confiança

atua na força do relacionamento. A satisfação do cliente também influi na sua confiança na

empresa, que, por sua vez, fortalece o relacionamento.

7.3.4. Objetivos específicos - Proposição 4

A proposição 4 também é verificada de forma completa na análise dos dados empíricos. A

manutenção da qualidade do serviço e o bom atendimento fazem com que o cliente

mantenha o. relacionamento com a empresa, segundo os entrevistados. A empresa precisa

sempre fortalecer o relacionamento para manter o cliente. Além da qualidade e do bom

atendimento, é necessário estabelecer uma comunicação efetiva com o cliente para que o

mesmo tenha confiança e se sinta comprometido, conforme os depoimentos.



A comunicação também significa que a empresa deve gerenciar os episódios criticos de

forma eficaz, isto é, as reclamações e solicitações precisam ser resolvidas com o objetivo de

satisfazer o cliente. Existe também um elemento externo que são as ações da concorrência.

As entrevistas indicaram que vários clientes da BrasilPrev foram abordados por outras

empresas.

Alguns romperam com a BrasilPrev por causa das melhores condições oferecidas pela

concorrência. Outros, por sentir que a empresa concorrente os atendia melhor. O

treinamento constante dos atendentes, tanto na BrasilPrev como nas agências do Banco do

Brasil pode fortalecer e prolongar o relacionamento entre cliente e fornecedor. Mais uma

vez, o estabelecimento de uma comunicação eficaz pode minimizar as ações da

concorrência.

Outro fato que pode interromper o relacionamento é a falta de dinheiro causada pelo

desemprego ou a oportunidade de utilizar os recursos em algum novo negócio. Com base

nas entrevistas, não foi oferecida nenhuma alternativa a não ser a interrupção do

pagamento. A empresa BrasilPrev poderia oferecer algum tipo de empréstimo vinculado ao

plano de previdência, com juros iguais ou algum outro tipo de serviço para evitar a quebra

do relacionamento. É evidente que as alternativas devem ser avaliadas de forma cuidadosa

e orçadas de forma a se tornarem viáveis para a empresa.

Conclui-se, portanto, que a proposição 4 é verificada na análise dos dados e~píricos. A

força do relacionamento, os episódios criticos e as alternativas percebidas pelo cliente

podem influirna longevidade do relacionamento.

7.3.5. Objetivos específicoas - Proposição 5

A proposição 5 é verificada com base na simulação feita pela BrasilPrev. Quanto mais

longo for o relacionamento, maior é a lucratividade da empresa, o que confirma a indicação

do modelo de Storbacka et aI. (1994).
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Esta proposição trata da lucratividade do relacionamento em duas linhas de atuação: o

aumento de participação da empresa nos recursos despendidos pelo consumidor para

investimentos financeiros ou em planos de previdência, e o mapeamento dos episódios

ocorridos entre cliente e empresa para minimizar custos.

o aumento de participação da empresa é verificado por suas ações baseadas no seu banco

de dados, o qual é utilizado para a identificação de oportunidades de aumento dos negócios

com os clientes. Por exemplo, quando um cliente casa e informa a esposa' como

dependente, a empresa oferece outros serviços, como, a compra de um seguro ou o aumento

da contribuição, ou tenta convencer o cliente a fazer um plano de previdência para a esposa.

Na outra linha de atuação, a empresa não faz o mapeamento sugerido por Storbacka et ai.

(1994), mas calcula o valor presente liquido de cada cliente, rateando os custos de forma

proporcional e comparando com a renda obtida. Desta forma, a empresa tem condições de

monitorar seus investimentos e de controlar os custos do relacionamento.

o autor desta dissertação sugere que a empresa faça o mapeamento dos episódios críticos,

de forma experimental, para um pequeno grupo de clientes que tenham se comunicado,

com maior freqüência com a empresa. Essa análise pode revelar o perfil do cliente que mais

utiliza o atendimento da BrasilPrev e que, portanto, influi nos custos que a empresa tem

com essa atividade.

Também merece análise o cliente que, embora insatisfeito com o serviço ou com o

atendimento, não faz contato com a empresa. Tentar atender o cliente quando ele já decidiu

mudar de empresa é um processo tardio do relacionamento. A identificação desse cliente

antes do rompimento parece ser estratégica para a empresa. Nesse sentido, a BrasilPrev está

desenvolvendo um trabalho para identificar as variáveis que definem o perfil do cliente que

se mostra propenso ao resgate.

Esse trabalho poderá fornecer subsídios à tomada de decisões e ações para evitar o

rompimento do relacionamento. Além disso, a empresa deve pesquisar, junto a esse cliente,
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quais foram os motivos que o levaram a essa decisão para empreender as correções

necessárias no seu relacionamento com o cliente. Conclui-se que quanto mais longo for o

relacionamento maior é a lucratividade da empresa.

Apesar de surgir uma riqueza muito grande de idéias no confronto entre a teoria e os

resultados empíricos, toma-se necessário indicar as limitações deste estudo, as quais não o

empobrecem - ao contrário, apontam as fronteiras que podem ser ultrapassadas nos estudos

posteriores.

7.4. Limitações do estudo

As limitações da dissertação decorrem do método utilizado, que foi o estudo de caso. O

objetivo de pesquisar como o cliente vê seu relacionamento com a empresa levou o autor a

elaborar o estudo com clientes e ex-clientes de uma empresa de previdência privada. A

seqüência de construtos interligados entre si, que explicam o relacionamento cliente-

fornecedor, segundo Storbacka et ai. (1994), foi pesquisada de forma exploratória. Isto

significaque o caráter do estudo é não conclusivo.

o leitor não deve assumir os resultados que os dados forneceram como absolutamente

verdadeiros. Os mesmos são subjetivos e referentes às pessoas entrevistadas. O estudo

carece de pesquisas quantitativas com amostras aleatórias e representativas da população

investigada.

O fato de a pesquisa ter sido realizada com vinte clientes e ex-clientes de uma única

empresa de previdência privada também configura uma limitação. Os resultados não devem

ser generalizados para outras empresas, para o conjunto de clientes da própria empresa e

nem em termos de região geográfica.

Outra limitação é a natureza subjetiva dos dados, que não foram comprovados por provas

objetivas como o registro das reclamações e solicitações dos clientes, apesar de a empresa
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BrasiIPrev ter essas informações registradas. Uma vez que o estudo pretendeu retratar a

visão dos clientes entrevistados, não haviamotivo para obter essas provas.

Outra limitação é a visão e experiência do pesquisador que fez as entrevistas. Apesar de

possuir uma certa sensibilidadepara se relacionar com as pessoas, de estar motivado com o

estudo e de possuir alguma experiência em pesquisa de marketing, não tem conhecimentos

acadêmicos mais sólidos nas áreas implicadas. Além disso, sempre pode existir um viés de

observação e de análiseno estudo.

7.5. Conclusões decorrentes da análise do modelo nos dados empíricos

O modelo parece encontrar respaldo nos dados empíricos, por sua simplicidadee facilidade

de aplicação, além de prever todas as situações decorrentes de um processo de

relacionamento entre cliente e fornecedor de serviços. Portanto, serão válidas as tentativas

futuras de testá-lo em outros mercados e situações.

A relação entre a qualidade percebida e a satisfação do cliente carece de identificadores

mais objetivos. A inclusão destes facilita a análise do sacrificio percebido e da adequação

do serviço ao cliente. A comunicação entre empresa e cliente parece ser muito importante,

com base nas entrevistas, de forma que deve ser avaliada com cuidado e incorporada como

item de qualidade do serviço.

O construto de confiança merece um lugar de destaque entre os vínculos psicológicos. As

razões do mesmo podem advir da qualidade percebida do serviço ou da reputação da

empresa que o administra. A confiança influi na qualidade percebida, na satisfação do

cliente, no seu comprometimento e contribui para fortalecer o relacionamento.

O mapeamento dos episódios críticos pode resultar numa rica fonte de compreensão das

solicitações e das reclamações do cliente, além de contribuir no levantamento dos custos do

relacionamento. A compreensão dos negócios financeiros realizados pelos clientes
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contribui para a empresa tentar obter uma maior participação nestes negócios, e aumentar

sua receita advinda do relacionamento.

A análise da política de preços, levando em conta a concorrência, os próprios custos e a

disponibilidadedo cliente deve enriquecer ainda mais o modelo.

7.6. Sugestões para estudos futuros

Com base nas análises empreendidas nesta dissertação, o autor sugere algumas direções

para a realização de pesquisas futuras sobre o modelo de Storbacka et. ai. (1994):

a) Testar o modelo no mercado da previdência privada de forma quantitativa. O

esforço em determinar todos os identificadores dos construtos e suas relações

pode confirmar as análises feitas nesta dissertação.

b) Realizar o mesmo estudo com várias empresas e compará-Ias, o que possibilitará

melhores avaliações dos construtos e das relações entre os mesmos.

c) Realizar o mesmo estudo em outras regiões geográficas. '

d) Realizar o mesmo estudo com diferentes perfis de clientes. Por exemplo, o

segmento dos clientes mais rentáveis.
e) Analisar o modelo em relação às estratégias utilizadas pelas empresas de

previdência privada, visando a uma avaliação de ambos, isto é, que

contribuições do modelo são realmente aplicáveis e que ações das empresas o

corroboram.
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