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Resumo
O objetivo desse estudo foi identificar qual o planejamento estratégico utilizado pela
empresa diante das mudanças no mercado, que torna a empresa uma referência no
ramo de utilidades para o lar, brinquedos e presentes. Foram aplicadas pesquisas de
forma qualitativa, quantitativa e exploratória, visando entender de que forma a
empresa realiza o planejamento estratégico e as ações desenvolvidas pelo gestor para
alcançar um negócio de sucesso. Foram abordadas as principais estratégias utilizadas
pela empresa para manter-se no mercado, as opiniões dos clientes que frequentam
regularmente a empresa, a opinião dos concorrentes quanto ao posicionamento dos
consumidores daquela região, possibilitando entender a visão estratégica tanto do
concorrente como do gestor da empresa em estudo. O gestor coloca suas estratégias
como um objetivo, para desenvolver as melhores táticas de fidelização de clientes, e
assim a empresa Bibi Utilidades e Presentes mostra seu diferencial no mercado de
atuação, e de que forma busca alcançar a posição de vantagem competitiva.
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1. INTRODUÇÃO
O desempenho de uma empresa depende da maneira como ela enfrenta a
competição. Quando se ingressa em um mercado buscando a disputa pela
preferência dos consumidores essa empresa necessita projetar, desenvolver, e deve
estar preparada para enfrentar barreiras difíceis de superar, de modo que uma
estratégia pode ser crucial para conseguir ser transformado em um negócio com
resultados satisfatórios.
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De forma geral, a estratégia utilizada por uma empresa para se colocar no
mercado deve ser tratada como um plano, com o objetivo de desenvolver as melhores
estratégias possíveis e alcançar a posição de uma empresa de diferencial em seu
mercado de atuação, uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que
determinam a concorrência, criando estratégias, alcançando vantagem competitiva
comparada aos seus concorrentes, e assim alcançar o crescimento esperado.
Segundo reportagem publicada na revista Época Negócios (2016), os
gestores devem estar atentos na continuidade e inovação de suas empresas,
necessitando tomar diversas ações como combinar a abordagem da estratégia ao
ambiente interno e externo, construir capacidades adaptativas e de modelagem, com
o líder cumprindo seu papel na organização e concretizando a ideia da estratégia da
empresa se tornar um sucesso.
A oportunidade de focar neste segmento de mercado surge quando
identificada as dificuldades dos concorrentes, dedicados a um mercado amplo, porém
não atendem satisfatoriamente as necessidades dos clientes, negligenciando suas
especialidades ou qualidade não satisfatória.
Diante das dificuldades que serão descritas nesse setor, a empresa
pesquisada possui vários concorrentes próximos, onde utilizam produtos de venda
similares. Cabe à empresa Bibi Utilidades e Presentes comprovar que mesmo estando
somente há 3 anos nessa localidade visa à preferência dos clientes daquela região,
na busca de produtos e atendimento de qualidade, opções não encontradas nos
concorrentes.
Para isso, foi necessário identificar as estratégias utilizadas pela empresa
Bibi Utilidades e Presentes, adequadas à dinamicidade de seu mercado,
demonstrando se a empresa possui estratégia e de que forma está sendo utilizada
para um desenvolvimento de sucesso da empresa.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 VANTAGEM COMPETITIVA

A preferência dos clientes é considerada como o ponto mais importante da
vantagem, pois, não importa o motivo pelo qual o cliente queira utilizar os produtos da
empresa em questão, é necessário que saiba fazer este produto chegar até o cliente,
seja pelo valor, pela comodidade de estar perto de casa ou do trabalho, por ser uma
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novidade dificilmente encontrada em outra empresa. Mesmo hoje muitas empresas
ainda operam com foco na venda de produtos, em vez de ter foco no atendimento das
necessidades plenas dos clientes (Kotler, 2001, apud Catapan et. al. 2013).
Nessas situações, a empresa pode até realizar algumas melhorias: no
produto, na qualidade, no atendimento ao cliente, essa manutenção de custos baixos
permite a empresa substituir algumas outras vantagens que por algum motivo foram
perdidos, estando à frente pelas condições favoráveis que se pode colocar, e não
somente pela economia alcançada propriamente dita (Zaccarelli, 2005).
A vantagem por diferenciação de negócio tem por objetivo conseguir
exclusividade, podendo ser junto ao distribuidor, com produtos vendidos somente para
a empresa, comprando produtos que possam ser de interesse de seu cliente, que os
concorrentes não têm acesso, outras empresas que não trabalham essa questão
estão somente trabalhando para se manter no mesmo lugar. Uma vantagem
competitiva possibilita a empresa a crescer em volume de vendas, melhorar a
empresa para aprofundar a vantagem competitiva e lucrar mais aumentando os
preços e dividendos (Zaccarelli, 2005). A busca de vantagem de diferenciação pode
levar a empresa a oferecer produtos singulares a um grupo amplo de clientes, assim
como também quando opta pelo atendimento de necessidades particulares de um
grupo menor de consumidores (Catapan et. al., 2013).
Para que os objetivos sejam alcançados é preciso entender o mercado,
viabilizar os recursos para chegar aos objetivos, fatores que são fundamentais diante
de um consumidor que está cada vez mais exigente. É preciso diagnosticar o
ambiente de trabalho para saber o que está acontecendo no mercado (Ritossa, 2012).
2.2 ESTRATÉGIA
Uma estratégia empresarial vai além do que somente elaborar um
planejamento estratégico a partir do ramo de atividade da empresa, mas sim
complementar com um acompanhamento do desenvolvimento dessas estratégias,
atingindo os objetivos da organização e compreender melhor as interações no
mercado na qual a empresa está inserida. Quanto melhor a empresa compreender o
mercado, maiores são as possibilidades de identificar seus concorrentes (Wildauer,
2010).
O fundamento da estratégia está na criação de uma posição relevante,
que envolve a escolha de um arranjo marcando uma posição estratégica competitiva,
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o que permitirá a empresa diferenciar-se da concorrência oferecendo algo que não
conseguem produzir (Porter, 1985, apud Catapan et. al., 2013). O grande mérito da
análise de ameaças, oportunidades, pontos fracos e pontos fortes é levar o analista da
empresa a ter uma mente aberta, isto é, considerar os problemas gerais sem se
prender a aspectos particulares (Zaccarelli, 2005).
Muitas empresas não conseguem conquistar o desempenho que foi
proposto em sua estratégia, pois para que a estratégia seja produtiva é preciso estar
atento a sua execução. As estratégias devem ser acompanhadas, e se necessário,
ajustada de forma tática ou operacional, a fim de aproveitar sempre as oportunidades
e tornar as ameaças favoráveis à sua empresa (Wildauer, 2010). A iniciativa da
empresa de definir estratégias é de grande importância para que ela possa se
posicionar no mercado. “Para uma melhor compreensão das estratégias, além da
análise SWOT pode ser utilizada a matriz BSC (balanced scorecard), BRAINSTORM
(tempestade de ideias), análise de portfólio, matriz de sinergia, matriz space, matriz de
vulnerabilidade, matriz de produtos e mercados, matriz de carteira multifator entre
outros” (Wildauer, 2010, p. 68).
A partir da compreensão dessas estratégias, entendendo-se melhor os
objetivos da empresa, aumentando as chances de sucesso e de concretização das
ações propostas, para que se consiga gerenciar uma empresa é necessário saber
utilizar das ferramentas e estratégias certas, conseguindo utilizar dessas informações
é possível estabelecer os indicadores de controle e desempenho e colocá-los em
prática (Drucker, 2001, apud Sertek et. al. 2012).
2.3 INOVAÇÃO
A inovação é a busca para quem quer melhorar a qualidade de uma
organização, para Drucker (2010, p. 25) “A inovação é o instrumento específico dos
empreendedores, meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade
para um negócio diferente ou um serviço diferente”. Para uma empresa inovar ela
precisa ter um planejamento, ter em mente o que realmente precisa, com objetivos
específicos e claros, saber lidar com os desafios a serem enfrentados. A inovação
requer esforço, trabalho duro de toda a equipe da organização para conseguir chegar
ao sucesso.
A ideia da mudança é gerada a partir das ações de um empreendedor, no
esforço de ultrapassar o limite das rotinas existentes, seria inovação e, por isso, um
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estímulo ao desenvolvimento econômico. O impulso para o desenvolvimento partiria,
então, do lançamento de novos produtos, novos métodos de produção, novos
mercados e novas formas de organização (Schumpeter, 1942). A organização deve
aproveitar as competências atuais e avaliar quais são as forças e fraquezas internas.
E ao ambiente externo, identificar quais são as ameaças e as oportunidades
possíveis.
É através da inovação que se consegue um destaque entre os
concorrentes, tendo um diferencial nos produtos, na forma de atendimento e no plano
de negócios. Para Hashimoto (2006, p. 111) “Qualquer organização que deseja ser
bem-sucedida no longo prazo depende muito das vantagens competitiva e a inovação
em seus produtos ou processos produtivos”. Para se tornar competitivo, a inovação é
um fator de extrema importância.
As empresas devem ser resistentes às mudanças, o mercado muda a todo
o momento, e se ela não estiver preparada perderá seus clientes, pois os clientes
estão sempre atentos às mudanças, em busca de algo novo ou daquilo que precisam.
“A organização que aprender a se adaptar às mudanças não obterá vantagens
competitivas, mas aquela que aprender a explorar as oportunidades que as mudanças
provocam vão conseguir os subsídios fundamentais para se tornar competitiva no
mundo da inovação” (Hashimoto, 2006, p.114).
Cada empresa deveria poder saber, seja em função das características
setoriais e da intensidade tecnológica de seu ramo de atividade, seja por conta do
arranjo de suas capacidades, se sua estratégia de inovação deveria estar focada em
produto, processo, gestão ou marketing. Em suma, as empresas deveriam estruturar
sua estratégia e seus objetivos a partir do respectivo potencial de inovação sugerido
por cada capacidade predominante (Freeman e Soete, 2008).

2.4 CLIENTE
A principal razão de ser de qualquer empreendimento empresarial é o
cliente. É ele quem define se o negócio será bem-sucedido ou não e também
determina o grau de sucesso de qualquer negócio. Segundo Chiavenato (2005, p.198)
“Não adianta nada um comércio vender ou produzir produtos se eles não servem para
o mercado ou que não satisfazem os clientes”. Toda empresa é extremamente
dependente dos seus clientes e está envolvido com a concorrência, principalmente
quando o mercado é restrito e os concorrentes disputam os mesmos clientes.
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O relacionamento entre o cliente e a empresa pode ser influenciado pelos
resultados do processo de prestação de serviço. A empresa nunca estará completa
sem o seu cliente, não importa o que a empresa precisa fazer para conseguir
satisfazer seu cliente e tornar uma referência no mercado, a necessidade do cliente é
considerada de grande importância (Maximiano, 2010).
Clientes novos surgirão e por ainda não conhecerem a empresa e seus
serviços sentirão receio e irão buscar informações e sugestões de terceiros. O cliente
novo geralmente vai avaliar os serviços da empresa, os processos de funcionamento,
qualidade, comparando sua percepção de expectativas.
Os clientes mais antigos trazem muitos benefícios para a empresa, por já
conhecerem o serviço têm uma percepção maior do que um cliente novo, sua
expectativa já é conhecida pela empresa. Eles utilizam os serviços da empresa,
aceitam o comportamento, as mudanças e as suas características, pois possuem
fidelidade com a empresa. De acordo com Reichheld e Sasser (1990, p.105), conforme
o relacionamento do cliente com a empresa se estende os lucros crescem, eles
afirmam que “as empresas podem aumentar seus lucros em quase 100%, retendo
apenas mais 5% de seus clientes”.
Os clientes insatisfeitos atuam de forma negativa. Um comentário negativo
acaba gerando um custo maior, pois o atendimento de suas reclamações demanda
tempo e recursos específicos, “A satisfação do cliente é um dos critérios mais
importantes para avaliar o resultado do projeto” segundo Maximiano (2010, p.59).
Satisfazer o cliente permite que sua empresa seja vista como referência no
mercado. Algumas vezes, para alcançar as necessidades do cliente, a empresa terá
que ir além do que faz. É nessas horas que poderá identificar novos planos
estratégicos para oferecer para os clientes.
3. METODOLOGIA CIENTÍFICA
A metodologia científica é um conjunto de regras e procedimentos
utilizados para iniciar a formulação de uma pesquisa e até mesmo para o
aprimoramento de um estudo já existente, podendo assim alcançar os objetivos com
maior segurança.
Método é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que com maior
segurança e economia, permite alcançar o objetivo e conhecimento válidos e
verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as
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decisões do cientista (Marconi e Lakatos, 1991).
Após o estabelecimento das hipóteses, aplica-se o método científico
buscando provar se as mesmas são sustentáveis a ponto de serem aplicadas como
teoria científica ou se são irrelevantes, descartáveis e insustentáveis para o problema
abordado.
Para

esta pesquisa serão utilizados três métodos de pesquisa:

exploratória, qualitativa e quantitativa.
3.1 PESQUISA EXPLORATÓRIA E QUALITATIVA
A pesquisa exploratória estabelece critérios, métodos e técnicas para a
elaboração de uma pesquisa e visa oferecer informações sobre o objeto desta e
orientar a formulação de hipóteses (Cervo e Silva, 2006).
Esse método é de grande importância, pois fornece as primeiras e mais
importantes informações que servem como base da pesquisa. Informações que serão
extraídas do levantamento bibliográfico e do estudo de caso.
Pela necessidade de informações mais profundas e específicas, foi
utilizada também a pesquisa qualitativa, com base nas informações recebidas pelo
gestor da empresa, bem como as evidências de estratégias utilizadas pela empresa e
por seus concorrentes.
A pesquisa qualitativa pode ser definida por alguns autores como uma
expressão genérica, que por um lado, compreende atividades de investigação
denominadas específicas. E, por outro, que todas elas podem ser caracterizadas por
traços comuns. Esta é uma ideia fundamental que pode ajudar a ter uma visão mais
clara do que pode chegar a realizar um pesquisador que tem por objetivo atingir uma
interpretação da realidade do ângulo qualitativo (Triviños, 1987).
3.1.1 Entrevista
A entrevista é um importante instrumento para o trabalho, para conseguir
novas descobertas e soluções de problemas, ajudando no planejamento estratégico.
Para Goode e Hatt (1969, p.237) a entrevista “consiste no desenvolvimento de
precisão, focalização, fidedignidade e validade de certo ato social como a
conversação”.
Foi realizada a técnica de entrevista com o gestor da empresa, procurando
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entender a visibilidade de seu mercado de atuação. De forma que, se possa realizar a
coleta dos dados para a pesquisa das estratégias utilizadas pela empresa, que são de
grande importância para o alcance dos objetivos.
3.2 PESQUISA QUANTITATIVA
Pode ser utilizada a pesquisa quantitativa como um estudo de caso, com a
análise de documentos, pesquisa de campo, experimento qualitativo e avaliação
qualitativa. A pesquisa quantitativa é objetiva, testa a teoria, o seu foco é certo e
limitado. Ela visa entender e interpretar comportamentos, atitudes e motivações que
influenciam ou determinam a escolha de produtos e marcas.
Essa pesquisa é a mais comum no mercado, e prioriza apontar
numericamente a frequência e a intensidade dos comportamentos dos indivíduos de
um determinado grupo ou população.
Os meios de coleta de dados são estruturados, e entre eles estão a
entrevista individual e os questionários (on-line, de autopreenchimento, por telefone,
presencial etc.), e muitos outros recursos, sempre com perguntas objetivas e muito
claras.
“A pesquisa quantitativa utiliza a descrição matemática como linguagem
para escrever as características de um fenômeno. A estatística faz a relação entre a
teoria apresentada nos livros e os dados observados no ambiente em que estamos
pesquisando” (Silva, 2005, p.82).
3.2.1 Questionário
Foi aplicado a 20 clientes e 5 concorrentes, por amostragem aleatória, a
técnica de questionário para identificação de dados, tratando com maior exatidão cada
quesito pesquisado.
Segundo afirmativa de Marconi e Lakatos (1999, p.43) sobre a técnica de
amostragem aleatória “quando se deseja colher informações sobre um ou mais
aspectos de um grupo grande ou numeroso, verifica-se, muitas vezes, ser
praticamente impossível fazer um levantamento do todo. Daí a necessidade de
investigar somente uma parte dessa população”.
Os questionários foram aplicados pessoalmente pelos pesquisadores, para
o alcance de respostas que outros meios de pesquisa não conseguem identificar,
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buscando pontos que se utilizando somente da técnica de entrevista se torna de difícil
compreensão. Para Parasuraman (1991) um questionário é tão somente um conjunto
de questões, feito para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos do
projeto. Embora o mesmo autor afirme que nem todos os projetos de pesquisa utilizam
essa forma de instrumento de coleta de dados.
4. ANÁLISE DA PESQUISA
Foi aplicada entrevista para identificar a visão de Moacir Pedro Pereira,
empresário, formado em Tecnologia de Gestão em Marketing, proprietário da empresa
Bibi Utilidade e Presentes desde janeiro de 2012, de modo que, a partir das
estratégias colocadas pelo gestor possa ser identificada a vantagem competitiva da
empresa e de que forma precisará se preparar para as mudanças do mercado externo.
Além da entrevista com o gestor, foi realizado questionário com os clientes
e com os concorrentes para avaliar a Loja Bibi Utilidades e Presentes no que diz
respeito à metodologia de planejamento estratégico.
4.1 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O GESTOR DA EMPRESA BIBI UTILIDADES
E PRESENTES
O proprietário considera que atender bem o cliente está em sua vantagem
competitiva, diferente do que muitos de seus concorrentes fazem, ele tenta de todas
as formas chamar a atenção do cliente e seus acompanhantes, pois, a venda se
concentra não somente pela opinião do cliente que busca o produto, mas também dos
acompanhantes que ele tenta cativar durante a venda.
Para que a empresa possa ter um diferencial para se destacar no mercado,
devem estar sempre focados no seu cliente, o gestor afirma que o diferencial é estar
acompanhando pessoalmente o atendimento de seus clientes, tentando entender ao
máximo o que ele precisa, o que lhe satisfaz, fazendo com que os clientes tenham
preferência pela sua empresa, buscando sempre deixá-lo bem à vontade.
Com isso, é possível afirmar a aplicação da teoria de Catapan et. al. (2013)
de que “a busca de vantagem de diferenciação pode levar a empresa a oferecer
produtos singulares a um grupo amplo de clientes, assim como também quando opta
pelo atendimento de necessidades particulares de um grupo menor de consumidores”.
Foram abordadas questões como pontos fortes e oportunidades da
empresa, onde o proprietário considera seu atendimento aos os clientes como ponto
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forte principal, tratando sempre bem o cliente e esperando que eles possam voltar. A
qualidade nos seus produtos também é colocada com grande importância, dispondo
sempre de bons produtos para oferecer e quando não possui o produto em estoque o
proprietário aciona seus fornecedores para atendê-lo da melhor forma possível,
buscando a satisfação do cliente.
Ele esclarece que um ponto fraco e ameaça da empresa seria não
trabalhar com quantidades maiores de produtos, o proprietário sente dificuldade em
chegar a um valor justo, pois em produtos de difícil negociação com fornecedores, a
consequência é sentida pelo cliente no preço final.
Diante dos pontos colocados pelo gestor após a aplicação de análise
SWOT o mesmo teve certa dificuldade em identificar as principais características da
questão trabalhada, conforme Porter (1981, apud Catapan et. al. 2013) para que se
possa desenvolver um planejamento estratégico efetivo é necessário que as análises
sejam realizadas diante de 4 fontes de informação também chamado de análise
SWOT (ameaças, oportunidades, pontos fracos e pontos fortes), a análise trata de
questões do ambiente interno e externo e as respostas dadas pelo gestor foram
somente das situações vivenciadas em ambiente interno, a resposta ficou
parcialmente respondida.
O gestor afirma trabalhar com preço, variedade, diferenciação e sempre
aberto a negociação com os clientes, essa foi uma forma apontada pela empresa de
trabalho do planejamento estratégico, busca estudar o mercado, saber o que está em
alta, produtos, preços dos concorrentes, e assim poder colocar o melhor para oferecer
ao seu cliente. Com isso, é possível afirmar que a empresa possui estratégia, pois “o
fundamento da estratégia, que está na criação de uma posição relevante, envolve a
escolha de um arranjo marcando uma posição estratégica competitiva, o que permitirá
a empresa diferenciar-se da concorrência, oferecendo algo que não conseguem
produzir”, conclui Porter (1985, apud Catapan et. al., 2013).
Ele complementa dizendo que a empresa usa a criatividade para atrair
novos clientes, através de datas comemorativas, sorteios, carro de som e folders para
chamar a atenção. Sua estratégia para um bom atendimento se dá quando um cliente
novo entra na loja para conhecer ou até mesmo para comprar algo, ele acredita que
"mimar" clientes é a chave para que ele volte.
Nesta etapa, foi possível identificar a teoria de Hashimoto (2006) que
afirma que qualquer organização que deseja ser bem-sucedida em longo prazo
depende muito da vantagem competitiva e da inovação em seus produtos ou
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processos produtivos. Para se tornar competitivo, a inovação é um fator de extrema
importância.
4.2 RESULTADOS OBTIDOS NO QUESTIONÁRIO COM OS CLIENTES DA BIBI
UTILIDADES E PRESENTES
4.2.1 Gráficos com os resultados obtidos
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Gráfico 1 - Satisfação dos clientes em relação
aos produtos vendidos
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Fonte: dos autores
Conforme o gráfico 80% dos clientes estão muito satisfeitos e satisfeitos,
20% dos clientes nem satisfeitos e nem insatisfeitos.
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Gráfico 2 - Satisfação dos clientes em
relação ao atendimento
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45%

Satisfeito
35%
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insatisfeito
Insatisfeito
Muito insatisfeito

Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 80% dos clientes estão entre muito satisfeitos e
satisfeitos com o atendimento, 20% estão entre insatisfeitos, nem satisfeito e nem
insatisfeito.
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Gráfico 3 - Probabilidade dos clientes
considerarem a empresa como primeiro lugar
para procura de um produto
Muito provável
30%

Provável
Não muito provável

65%

Nada provável

Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 95% dos clientes responderam entre considerar
provável e muito provável considerar a loja primeiro lugar para a procura de um
produto, 5% dos clientes consideram pouco provável.

0%

Gráfico 4 - Probabilidade do cliente comprar
mais de uma vez na loja
0%
Muito provável
Provável
50%

50%
Não muito provável

Fonte: dos autores

Nada provável

.

Conforme o gráfico 50% dos clientes responderam que é muito provável
comprar mais de uma vez na loja, e 50% disseram que é provável.
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Gráfico 5 - Probabilidade de o cliente
recomendar a loja
0%
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70%

Nada provável

Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 25% dos clientes responderam que é muito provável
recomendar a loja, 70% provável e, 5% não muito provável.
0%

Gráfico 6 - Qualidade dos produtos
oferecidos
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Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 10% dos clientes responderam que os produtos
oferecidos na loja são superiores, 90% moderadamente superiores e com a mesma
qualidade.

10%

Gráfico 7 - Preço da loja Bibi Utilidades e
Presentes comparado a dos concorrentes
0%
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10%

25%
55%

Fonte: dos autores
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Extremamente
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Conforme o gráfico 10% dos clientes entrevistados responderam que os
preços são superiores aos concorrentes, 25% moderadamente superiores, 55%
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equivalente e 10% inferiores e extremamente inferiores. Observa-se que 80% dos
preços da loja são vistos como equivalentes à moderadamente superiores.

Gráfico 8 - O que os clientes mais gostam
nos produtos e serviços
Preço justo
10%
20%
10%

30%
30%

Fonte: dos autores

Facilidade de
negociação
Variedade de
produtos
Atendimento ao
cliente
Horário de
atendimento

Conforme o gráfico 20% dos clientes responderam preço justo e
atendimento ao cliente, 60% facilidade de negociação e variedade e 20% horário de
atendimento.
Gráfico 9 - O que leva o cliente a comprar na
loja
Preço
30%

20%
Marca
20%
Qualidade

30%
Atendimento

Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 60% dos clientes responderam que os levam a comprar
na loja por causa do atendimento e qualidade, 40% por preço e marca.

5%

Gráfico 10 - O cliente encontra o que procura
na loja
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Conforme o gráfico 55% dos clientes responderam que sempre encontram
o que precisam na loja, 25% geralmente, 15% às vezes e 5% não encontram.
4.2.2 Análise dos resultados obtidos
O questionário com os clientes buscou identificar a satisfação com relação
a vários temas abordados. Houve 80% dos clientes questionados satisfeitos com o
atendimento, o foco do proprietário é o cliente, um cliente bem atendido sempre volta.
Observa-se que 95% dos clientes têm a empresa como uma referência na
procura de algum produto, sempre que o cliente necessita de um produto em 55% ele
consegue encontrar com facilidade, podendo afirmar que irão sair satisfeitos. Nenhum
cliente cita alguma insatisfação com os produtos oferecidos na loja.
Os clientes 100% conhecem bem a loja, pois já compraram mais de uma
vez. A loja oferece facilidade de negociação, qualidade e variedade de produtos,
vantagens que fazem com que 95% dos clientes recomendem a loja. Nos
questionários aplicados somente 5% dos clientes optou por não recomendar a loja,
fator de grande importância para a empresa. Chiavenato (2005, p.198) diz “Não
adianta nada um comércio vender ou produzir produtos se eles não servem para o
mercado ou que não satisfazem os clientes”.
Em relação ao preço dos produtos da loja comparado aos seus
concorrentes, é possível perceber que os clientes 55% não encontram muita diferença,
o mesmo se iguala ao de outras empresas e 35% acham o preço superior se
comparado aos concorrentes. No questionário aplicado não houve clientes afirmando a
qualidade e os preços dos produtos como inferiores ao de outras empresas.
O proprietário possui fidelização com seus clientes, a qualidade dos
produtos e seu atendimento fazem com que os clientes busquem a sua loja para
compras, independente das ofertas anunciadas pelos concorrentes. Quando o cliente
precisar de um produto é possível encontrar facilmente, no questionário nenhum
cliente pontuou alguma dificuldade em encontrar o que precisa. Segundo Chiavenato
(2005) o ponto de partida é saber exatamente o que o cliente quer e o que faz a
diferença para ele. Um fator importante no negócio é saber que o cliente é o alvo e o
negócio deve estar voltado a ele.
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4.3 RESULTADOS OBTIDOS NO QUESTIONÁRIO COM OS CONCORRENTES DA
BIBI UTILIDADES E PRESENTES
4.3.1 Gráficos com os resultados obtidos

Gráfico 11 - O que fazem os concorrentes da
loja Bibi Utilidades e Presentes ter um
0%
diferencial
Foco na necessidade
do cliente

20%
40%
40%

Atendimento
Diversidade
Qualidade

Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 80% dos concorrentes responderam que o diferencial é
ter foco na necessidade do cliente e o atendimento e 20% qualidade.

Gráfico 12 - Preferência dos clientes pela
concorrência na compra de produtos
0%
Geralmente tenho
sempre o que ele
20%
procura
40%
Atendimento de
qualidade
40%
Qualidade dos
produtos

Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 80% dos concorrentes dizem que os clientes têm
preferência para compra em sua loja, pois, sempre tem o que o cliente procura
comprar e pelo atendimento de qualidade e 20% devido a qualidade nos produtos.
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Gráfico 13 - Pontos fortes e oportunidades da
concorrência
Conhecimento dos
produtos vendidos
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40%
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0%

Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 80% dos concorrentes apontaram como pontos fortes e
oportunidades o atendimento e produtos de qualidade, 20% conhecimento nos
produtos.
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Gráfico 14 - Pontos fracos e ameaças da
concorrência
Preços
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Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 20% dos concorrentes apontaram como ponto fraco e
ameaça os preços competidores de outras empresas e 80% os produtos.

Gráfico 15 - A forma que a concorrência realiza
o planejamento estratégico
Analisando o ambiente
interno externo
17%
Realizando planos de ação
17%
16%

Fonte: dos autores

50%
Realizando atividades e
monitorando o
desenvolvimento

20

Conforme o gráfico 50% disseram analisar o ambiente interno e externo
como forma de realizar o planejamento estratégico, 16% realizam planos de ação,
34% realizam atividades de monitoramento e desenvolvimento, além de estabelecer
metas e objetivos.

0%

Gráfico 16 - A forma que a concorrência vê a
sua vantagem competitiva
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Preço
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Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 60% dos concorrentes a atendimento é uma vantagem
competitiva e 40% disseram que é a qualidade.

Gráfico 17 - Vantagem competitiva como item
facilmente adquirido pelos concorrentes

40%
Sim

Não

60%

Fonte: dos autores
Conforme o gráfico 40% dos concorrentes dizem que a vantagem
competitiva pode ser facilmente adquirida pelos concorrentes e 60% dizem que não.
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Gráfico 18 - Como os concorrentes lidam com
a competitividade no mercado
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Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 40% dos concorrentes usam as estratégias de mercado
e de gestão de recursos visando competitividade, 60% de estratégias visando
atendimento.

Gráfico 19 - Forma que os concorrentes lidam
com as mudanças externas no mercado
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40%
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Conforme o gráfico 60% dos concorrentes ficam atentos às tendências
para lidar com as mudanças externas no mercado, buscam treinamento e
desenvolvimento voltado à inovação e estão abertos a novas oportunidades, 40%
fidelização de clientes.
Gráfico 20 - Como os concorrentes usam a
criatividade na busca de novos clientes
Atendimento
diferenciado
40%

40%
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Fonte: dos autores
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Conforme o gráfico 80% dos concorrentes utilizam o atendimento
diferenciado na busca de novos clientes e inovação de qualidade, 20% utilizam mimos,
cortesias e promoções.

0%

Gráfico 21 - Concorrência avaliando seu
relacionamento com o cliente
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Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 80% dos concorrentes avaliam o relacionamento do
cliente ótimo e 20% bom. Observa-se que os concorrentes têm ótimo relacionamento.

Gráfico 22 - A concorrência identifica a
fidelização dos clientes
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Fonte: dos autores

Conforme o gráfico 80% dos concorrentes identifica a fidelização dos
clientes e 20% não fidelizam. Os concorrentes buscam a fidelização junto aos seus
clientes.
4.3.2 Análise dos resultados obtidos

Com o questionário dos concorrentes foi possível identificar que 80%
buscam atender à necessidade do cliente e ter qualidade. Eles afirmam disponibilidade
de produtos e atendimento como motivos pela preferência dos clientes.
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Os clientes 80% estão cada vez mais exigentes quando o assunto é
atendimento e qualidade. Identifica-se que os concorrentes estão atentos no cliente e
isso faz com que coloquem esses quesitos como pontos fortes e oportunidades.
Os concorrentes afirmam que os preços competitivos e a localização são
considerados como pontos fracos e ameaças e 60% dizem que umas das grandes
ameaças se devem aos produtos e mudanças no mercado tecnológico, pois, precisam
estar sempre atentos a mudanças externas. Para isso, os concorrentes 50% usam o
planejamento estratégico analisando o ambiente interno e externo. Nenhuma das
alternativas relacionadas a preço e inovação foi escolhida, quando questionados sobre
vantagem competitiva.
Os concorrentes 60% afirmam que a vantagem não é facilmente adquirida,
e que tem conhecimento que o mercado é bastante competitivo. Para os concorrentes
60% afirmam usar a estratégia de atendimento como competitividade, trazendo
resultados e ganhos na fidelização com os clientes, 80% dos concorrentes identificam
a fidelização dos clientes e acham importante para a empresa, pois quanto mais
próximo o cliente estiver da empresa, maiores serão seus resultados. “É preciso
transmitir ao público-alvo uma visão positiva e adequada, que seja associada aos
produtos e serviços oferecidos e que traduza em um relacionamento duradouro” afirma
Arantes (2012, p.26).
Uma forma de conseguir os clientes é focando na inovação, produtos de
qualidade e diversidade de produtos, já que a concorrência é difícil. No comércio, há
várias empresas com o mesmo segmento, além de empresas novas que vão surgindo
e crescendo aos poucos, aumentando ainda mais a concorrência. Além das inovações
em produtos e serviços, os dirigentes devem estar atentos e incentivar as inovações a
práticas de gestão como forma de enriquecimento dos trabalhos e de desenvolvimento
dos colaboradores, afirma Sertek (2006).
5. CONCLUSÃO

Estruturou-se uma pesquisa científica para definir quais seriam as
estratégias utilizadas diante das mudanças no mercado da empresa Bibi Utilidades e
Presentes, que a torna uma referência no ramo de utilidades para o lar, brinquedos e
presentes. Após a estruturação do estudo, foi estabelecida a coleta de dados,
transformados em informações e, assim, chega-se conclusões dos fatores que
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mantém a empresa atuando, mesmo diante de concorrentes localizados naquela
região há muito mais tempo.
Foram realizadas duas pesquisas, a qualitativa aplicada como entrevista
ao proprietário da empresa, para identificar o planejamento estratégico do gestor e a
pesquisa quantitativa aplicada como questionário aos clientes e a concorrentes diretos
para avaliar as empresas no que diz respeito à visão estratégica. O questionário foi
respondido por 20 clientes regulares do estabelecimento, onde puderam expor sua
opinião quanto aos produtos e serviços prestados pela empresa, além de 5
concorrentes com questões sobre diversidade e qualidade de produtos, atendimento e
inovação.
Comparando as respostas do gestor com o resultado da pesquisa aplicada
aos clientes regulares da empresa, chega-se a conclusão de que o cliente está
satisfeito com o atendimento prestado, a qualidade dos produtos oferecidos está de
acordo com a real necessidade do cliente. Não foram pontuadas considerações
negativas para o quesito atendimento e qualidade, a preferência pela empresa ocorre
devido à satisfação do cliente com os produtos vendidos na loja, facilidade de
negociação, fidelização de clientes exposição de produtos de interesse do cliente em
locais estratégicos, conhecem bem a loja e já compraram mais de uma vez.
Os concorrentes possuem certo receio em relação à empresa Bibi
Utilidades e Presentes, pois já não têm o mesmo entusiasmo para satisfazer o cliente,
a empresa objeto de estudo utiliza em sua estratégia práticas como: mimos,
promoções, brindes e até sorteios para seus clientes, atividades desenvolvidas que os
concorrentes não se preocupam em copiar, pode-se afirmar que os concorrentes
consideram seus clientes inatingíveis a outras empresas. A principal ferramenta que
tem dado retorno, atingindo o público-alvo com mais intensidade, é o atendimento
diferenciado e a qualidade dos produtos. Nos demais atributos, a empresa Bibi
Utilidades e Presentes se iguala aos demais concorrentes.
Os gráficos da pesquisa quantitativa apresentam um panorama da imagem
percebida de seus clientes, onde é possível definir que a preferência pela Bibi
Utilidades e Presentes se deve a uma série de ações, que vem desde sua recepção do
cliente na loja, até seu próximo retorno satisfeito com o produto adquirido, e
futuramente se interessando em outro que necessita adquirir.
Com relação às limitações para o desenvolvimento da pesquisa, a
interpretação das informações apresentadas pelo gestor foi uma etapa difícil, mesmo
com o gestor possuindo formação na área de marketing o mesmo não possui um
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conhecimento claro para as questões de estratégia empresarial, vantagem competitiva
e diferencial de mercado que foram apresentadas.
Conclui-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado, o gestor utiliza da
administração estratégica para atrair, satisfazer e fidelizar seus clientes, porém, o
mesmo não possui vantagem competitiva, a pesquisa é clara quando se trata de
preços iguais aos demais concorrentes e produtos semelhantes. Afirma-se que o
diferencial da empresa em estudo dos demais concorrentes é o tratamento exclusivo e
diferenciado ao cliente. Além disso, a pesquisa científica mostra que, segundo
Catapan et. al. (2013) para que a empresa consiga vantagem competitiva ela deveria
oferecer algo que atenda a particularidades de um grupo, algo que só a empresa em
questão pudesse oferecer. Nas pesquisas entre clientes e concorrentes, o preço e
diversidade de produtos estão sendo vistos de forma igual entre a empresa Bibi
Utilidades e Presentes e seus concorrentes. Através das opiniões recebidas, a
empresa mostra que está atenta às novidades, mas ainda falta trabalhar o preço final,
seja com planejamento financeiro ou melhores negociações com fornecedores, para
conseguir vender seus produtos com valor viável e lucro suficiente, assim será
possível ver o retorno do negócio, fortalecer ainda mais a empresa e prepará-la para o
futuro, conseguindo assim adquirir vantagem competitiva.
Por fim, este estudo abre caminhos para que possam ser realizadas outras
pesquisas, em função da indisponibilidade dos concorrentes para um questionário
mais detalhado e tempo hábil para a conclusão deste, sugere-se pesquisa futura com
mais dados de clientes e concorrentes, do mesmo segmento em outras regiões de
Curitiba, visando identificar a dificuldade em outras organizações de obter vantagem
competitiva no segmento de utilidades e presentes.
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Resumo
Esse estudo teve como objetivo identificar quais fatores maximizam as chances de um
cliente tornar-se fiel à uma empresa que lhe presta serviços contábeis, bem como
identificar quais ações a empresa estudada pratica para aumentar este índice; também
buscou identificar e analisar quais ações diminuem o número de clientes considerados
fiéis. Foram aplicadas pesquisas de natureza quantitativa e descritiva com o intuito de
obter informações e dados relevantes ao estudo, além de identificar o comportamento
do consumidor e qual seu grau de relacionamento com a empresa; tais métodos foram
utilizados através de questionários aplicados à clientes e entrevista realizada com o
gestor da Parecer Assessoria Contábil, este último com o objetivo de entender quais
ações a empresa em estudo já tomou ou tem tomado para obter a fidelização de seus
clientes, assim como observar pontos em que há espaço para que sejam traçadas
ações visando angariar novos clientes e fidelizá-los.
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1. INTRODUÇÃO
Com o dinamismo crescente na área empresarial, tornou-se comum
terceirizar serviços. Um dos serviços pelos quais as empresas mais contratam outras
empresas é o contábil; pequenas e médias organizações optaram por contratar
serviços contábeis de empresas especializadas neste segmento. Com o aumento
deste segmento – segundo o CFC (2015), há na data da pesquisa um número recorde
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de 322.489 contadores registrados e ativos nos Conselhos Regionais – CRC‟s; já o
número de estudantes do curso de Ciências Contábeis é de 313.717, sendo o 4º maior
curso do país - o mercado viu-se com muita oferta e pouca demanda; há muita
concorrência e poucas empresas disponíveis ou que queiram que seus serviços sejam
prestados por outros escritórios de contabilidade.

Devido a isto, maximizou-se o

interesse em fidelizar os clientes que já contratam serviços de um determinado
escritório de contabilidade. Os serviços contratados não apresentam grande variação
entre si, pois utilizam processos muito similares, portanto é um desafio para estes
prestadores de serviços fazer com que um cliente não procure o concorrente, visto que
o diferencial que poderia ser apresentado é limitado. Segundo Kotler e Armstrong
(1999), a prestação de serviços é diferente da comercialização de produtos, pois
possui grande influência do preço, em contrapartida os produtos têm influência dos
fornecedores, o que indica que não dependem de apenas um fator.
Como dito anteriormente, o grande desafio do segmento é manter uma
clientela fiel; Gerson (1999) afirma que a rentabilidade e o crescimento do negócio não
dependem exclusivamente da satisfação dos clientes, mas também da sua fidelidade.
O trabalho em questão tem como objetivo identificar quais pontos podem ser cruciais
para que isto ocorra, bem como apresentar melhorias em pontos que podem fortificar o
relacionamento com clientes já existentes e fatores que podem quebrar este
relacionamento. Apesar de um dos pontos importantes na relação empresa-cliente, a
confiança na empresa contratada não é o suficiente para manter uma relação de longo
prazo, entretanto, essa relação pode tornar-se duradoura se a empresa contratada,
junto à confiança já firmada, agregar outras qualidades no serviço prestado.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MARKETING

Pode-se definir o marketing como um meio de analisar as necessidades
dos clientes e então atender suas expectativas sobre determinado produto ou serviço.
Esta ferramenta ganhou força entre as organizações e com o tempo tornou-se uma
filosofia de como fazer negócio, englobando todo o conjunto de atividades de
planejamento, concepção e concretização de negócios, visando, como dito acima,
entender e satisfazer as necessidades dos clientes.
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Segundo Kotler (2000), o marketing é a tarefa de criar, promover e fornecer
bens e serviços aos clientes, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas. Desta
forma, pode-se entender que o marketing, inicialmente era visto como uma ferramenta
que as organizações utilizavam para divulgar seus produtos, e hoje, com
consumidores cada vez mais exigentes e conscientes dos seus direitos, o marketing
se tornou uma ferramenta essencial para também criar um vínculo entre o cliente e a
empresa, além de ser utilizado como um meio de estudar e compreender as
expectativas do consumidor.
O marketing se molda ao mercado, como dito por Giuliani (2003, p.9):
“Marketing é o conjunto de esforços criativos e táticos que devem ser
utilizados para adaptar o produto ou serviço ao mercado, às mudanças ocorridas no
ambiente, com o foco de conservar e tornar leal o cliente”.
O mercado está em constante movimento e está cada vez mais difícil
manter o cliente fiel ao produto ou serviço por tanto tempo, o marketing se torna tão
importante justamente por trabalhar para maximizar o tempo desta relação e tornou-se
tão essencial quanto a qualidade oferecida pelo serviço ou a qualidade do produto em
si e seu pós-venda ou suporte.
Segundo Mckenna (1992, pg. 7), “empresas bem-sucedidas percebem que
o marketing é como a qualidade: essencial para a organização”. A organização que
passar a compreender isto consegue se destacar no mercado e criar uma vantagem
competitiva, o que, para o autor, faz parte do objetivo real do marketing, que é o ganho
de mercado e não apenas a venda do produto.
Os profissionais de marketing se envolvem na gestão de diversos
produtos, são estes: bens, serviços, eventos, experiências, pessoas, ideais etc.. O
marketing não está diretamente ligado apenas a algum produto específico. Pode estar
ligado, por exemplo, a uma campanha política, um ideal de um líder e itens correlatos.
Segundo Kotler e Keller (2012) estes itens estão inseridos em quatro principais
mercados: mercado consumidor, mercado organizacional, mercado global e sem fins
lucrativos.
O mercado consumidor tem como base empresas que comercializam
produtos de consumo em massa, como sucos, cosméticos etc.. Há o intuito de se
estabelecer uma imagem de marca superior por meio do desenvolvimento de um
produto de fato superior ou apenas por uma embalagem mais adequada (Kotler e
Keller, 2012).
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O mercado organizacional constitui-se de empresas que vendem bens e
serviços para outras empresas. O marketing neste mercado tem o intuito de demostrar
como estes produtos irão ajudar seus clientes a atingirem maiores receitas ou custos
menores. Empresas que vendem seus produtos no âmbito mundial fazem parte do
mercado global, pois precisam decidir em quais países investir ou como entrar em
cada um deles. Também trata das características de cada produto, que varia de país
para país levando em conta cultura, poder aquisitivo, clima etc. (Kotler e Keller, 2012).
O mercado sem fins lucrativos é constituído por empresas que precisam
ajustar seus preços com cautela, visto que os clientes têm limitado poder de compra.
Clientes como igrejas, ONGs, universidades, entre outros, fazem parte deste mercado.
Deve-se ter cautela sobre as qualidades do produto, pois como o preço não pode ser
alto, a qualidade do produto também é afetada (Kotler e Keller, 2012).
Estes mercados (consumidor, organizacional e sem fins lucrativos) são
dispostos em três tipos: mercado físico, mercado virtual e metamercado. O mercado
físico é a o mercado comum, como uma panificadora ou um supermercado. Já o
mercado virtual é digital, onde a compra do produto ou serviço é realizada
digitalmente. Já o metamercado envolve todas as partes relacionadas no produto, seja
seu pós-venda, suporte, venda de peças para o produto, reforma etc. Todos esses
mercados estão relacionados a um mesmo tipo de produto, portanto estão localizados
no mesmo nicho (Kotler e Keller, 2012). Há, portanto, diferentes e menores segmentos
de mercados, ainda que façam parte destes maiores já citados, pois não há grande
padronização dos desejos e necessidades dos clientes; ainda que estes estejam
inseridos nesses segmentos. Desta forma, torna-se difícil atender a todas as
necessidades do consumidor, muito devido a essa falta de padronização de gostos,
valores, poder, pretensão e decisão de compra (Tuleski, 2009).

2.2 CLIENTE E RELACIONAMENTO

Segundo Kotler e Keller (2012), necessidades são os requisitos básicos do
ser humano, como ar, água, comida e lar. O ser humano também sente uma grande
necessidade de recreação e diversão. Estas necessidades são os desejos. É nesse
âmbito que o marketing trabalha. Um carro popular pode ser uma necessidade, mas
um carro mais luxuoso pode ser um desejo. Estes desejos são moldados pela
sociedade em que estamos inseridos. Quem mora em determinada região tem os
desejos diferentes dos outros seres humanos que não habitam o mesmo lugar. Faz
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parte do trabalho do marketing verificar o número de pessoas que desejam o produto
ou serviço. Desta forma, pode-se dizer que o marketing influencia o desejo, já que a
necessidade não é criada, ela já existe antes do marketing promover um determinado
produto.
Kotler e Keller (2012) ainda afirmam que alguns clientes têm necessidades
das quais nem sempre estão plenamente cientes, ou que não conseguem expressar.
Quando um cliente diz que precisa de um “carro potente”, um “carro barato” ou um
“bom cortador de grama”, o que ele quer dizer? É necessário entender os parâmetros
deste cliente para então indicar o produto ou serviço correto.
Segundo Poser (2005, p.2) “quando adquirimos um carro, pensamos
apenas em suas funcionalidades básicas de locomoção e segurança? Não! Queremos
escolher cor, acessórios bonitos, queremos outras opiniões e outros fatores que são
completamente emocionais”. Há certa vaidade em expor o bem recém-adquirido. Da
mesma forma que quando se escolhe uma escola para os filhos, há também certa
preocupação com sua estrutura, local etc., além da qualidade do ensino aplicada na
instituição.
Como já dito anteriormente, com os clientes cada vez mais cientes de seus
direitos e exigentes quanto à qualidade não só do produto, mas também do suporte da
empresa, fica cada vez mais difícil fidelizá-los. Para tal, deve-se gerar valor para o
cliente. Segundo Churchill (2000), os benefícios percebidos pelos clientes na compra
de um produto ou serviço devem ser maiores do que os custos relacionados à
aquisição dos mesmos. Deve-se levar em conta também a redução de custos por
parte do cliente. Muitas vezes o cliente não adquire um produto ou serviço com o
intuito de gerar lucros, mas sim de diminuir custos, tempo ou recursos. Quando se
entende o cliente, há maiores chances de se criar um relacionamento.
Com o grande avanço das organizações, hoje há muito mais oferta do que
procura, portanto quando se consegue criar um relacionamento com o cliente, é de
suma importância mantê-lo o maior tempo possível. Um relacionamento que tenha se
iniciado da melhor forma possível pode ser interrompido e o fator negativo sempre
será lembrado pelo cliente, como observa Poser (2005).
Segundo Kotler e Armstrong (2014, p.14), “as empresas podem construir
relacionamentos com os clientes em muitos níveis, dependendo da natureza do
mercado-alvo”. Segundo os autores, uma empresa como a Nike não cria um
relacionamento profundo com cada cliente, ao invés disso, ela cria um relacionamento
básico com eles através do fortalecimento da marca, comerciais, aplicativos e relações
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públicas. Por outro lado, empresas que visam criar um vínculo mais profundo com o
cliente, criam, por exemplo, sistemas de fidelidade que premiam clientes que comprem
sempre ou em grande quantidade. Segundo Vavra (1993), o pós-venda realizado
aumenta a possibilidade de um mesmo cliente adquirir outros produtos da mesma
empresa, em vez de procurarem um concorrente quando necessitarem. O esforço
realizado por parte da empresa no pós-venda deixará o cliente satisfeito. Ainda
segundo o autor, o pós-venda faz com que o cliente se sinta um indivíduo reconhecido
pela empresa, pois esta demonstrou preocupação. O autor ainda cita que um sistema
de pós-venda só trará benefícios para a empresa; estes benefícios estão ligados à
diminuição de inadimplência, redução de custo de vendas futuras, elevação de lucros
etc..
Saad (2003) afirma que novas tecnologias abriram espaço para um novo
tipo de relacionamento das empresas com os clientes: a interação. Redes sociais
passaram a permitir que os clientes sejam mais ouvidos pelas empresas por meios
eletrônicos. Solução de problemas, sugestões, reclamações e afins podem ser
enviados diretamente às empresas que estejam nestas redes. Contudo, também
ganharam força sites de reclamações sobre serviços ou produtos, o que reforça o
marketing negativo sobre determinadas marcas. Sobre isto, surgiram agências
reguladoras que utilizam meios eletrônicos para divulgar empresas com mais e menos
reclamações e índices de problemas resolvidos. No Brasil, a pesquisa realizada pela
Deloitte Touche (Cipriani, 2010), mostra que 70% das empresas já utilizam ou
monitoram as mídias sociais.
A gestão de relacionamento com os clientes é um processo utilizado para
manipular com muito cuidado as informações de cada cliente, assim como gerenciar
qualquer tipo de contato que o cliente tenha com o produto ou processo ofertado pela
empresa.
Kotler (2000) afirma que uma empresa além de angariar mais clientes deve
ter um bom índice de retenção de seus clientes, pois índices de deserção são números
que trazem grandes prejuízos as empresas, a partir disso deve-se avaliar vários
fatores, sendo um deles o valor de manter o cliente comparado com o valor do lucro
que esse cliente traria, se o custo for menor que o lucro, vale a pena investir para a
permanência, caso contrário não se usa esforço, pois é mais fácil recuperar um cliente
que conquistar um novo, pois eles já conhecem a empresa .
Kotler (2000) ainda afirma que o processo de atração e retenção de
clientes tem várias fases, inicialmente encontra-se o mercado alvo e nele se
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encontram pessoas que já ouviram falar da sua empresa, após isso é feito um filtro e
identifica-se há pessoas dispostas a experimentar seu produto ou serviço, e então a
partir disso encontra-se quem já experimentou e não descartou a marca, porém não
utiliza a certo tempo, o próximo passo é encontrar alguém que utilizou dentro dos
últimos meses mas ainda não criou um grande vínculo, esses usuários podem ser
trabalhados para a fase mais importante para as empresas: a fidelização, que é
quando a pessoa usa o serviço ou produto sempre que disponível.
Para Duff (2002) fidelização é o que o cliente sente em relação a uma
marca. Um cliente fidelizado raramente irá mudar de empresa/marca.
Gerar fidelização é trabalhoso, todos os níveis da empresa devem se
comprometer a necessidade do seu cliente, esses clientes, quando se tornam fiéis
acabam fazendo o marketing boca a boca, que seriam as indicações dos produtos ou
serviço, pois eles têm mais consciência dos benefícios diretos e indiretos que a
empresa oferece.
Para Steve Denning (2007) clientes fiéis funcionam como um exército de
porta-vozes, que repassam uma boa imagem empresa para futuros compradores,
atraindo novos clientes. Com isso, podemos dizer que o cliente fidelizado se torna um
vendedor da sua empresa mesmo que ele não seja membro da dela, ele fala bem da
empresa, fala bem do produto/serviço, indica isso tudo conversando com amigos,
parentes, outras empresas, esse fidelizado traz credibilidade ao seu negócio.
Os programas de fidelização estão sendo implantados em milhares de
empresas no mundo – só no Brasil, houve um aumento de 15% em 2016, segundo a
ABEMF (2016) - pois o próprio mercado percebe que fidelizar um cliente é uma
ferramenta para trazer novos clientes com grandes possibilidades de fidelização,
também traz economia, pois não se faz tão necessário o uso de propagandas e
divulgação; utilizar o marketing de relacionamento como ferramenta também tem tido
muito sucesso quando existem muitos produtos e principalmente serviços iguais. O
diferencial será a maneira de lidar com o cliente cativando-o e tornando-o fiel.
A grande mágica da fidelização é tratar bem o cliente, o bom
atendimento ainda é exceção; não adianta ter o melhor projeto de
fidelização do mundo: se sua empresa não souber lidar com os
diferentes tipos de clientes, não está pronta para fidelizá-los(Marins,
2007, p. 25).

Segundo Marins (2007), percebesse que não só o produto/serviço ou a
estratégia da empresa influenciam na hora de fidelizar um cliente, a cultura da
empresa bem como a fidelização dos próprios funcionários é essencial, funcionários
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esses que devem colocar o cliente em primeiro lugar independente das diferenças,
deve ser adaptável.
A fidelidade é uma atitude natural de quem consome, e tanto as empresas
grandes quanto as pequenas, não podem atrapalhar essa fidelidade natural com
formalidades e devem se adequar ao mercado para descobrir o que ela faz certo que
fideliza e procurar aplicar aos outros consumidores.
Para Lovelock (2001), fidelidade está relacionada à permanência do cliente
por um período de tempo, sendo consumidor repetidas vezes, tornando-se, em alguns
casos, um consumidor exclusivo, atuando até como um verdadeiro defensor da marca
da empresa.

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Esta área de estudo surgiu com o intuito de entender as atitudes e
comportamentos, que levam os consumidores a consumir determinado produto ou
serviço. Com isso podem ser elaboradas estratégias que beneficiem, e tragam
resultados positivos.
Para Mowen e Minor(2003), o comportamento do consumidor é o estudo
das unidades compradoras e dos processos de trocas envolvidos na aquisição, no
consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias.
É por meio deste estudo sobre os consumidores, que podem ser
encontradas oportunidades de satisfazer seus clientes ou conquistar novos,
entendendo o que leva a pessoa a consumir e suas atitudes no momento do consumo.
Para Kotler e Armstrong (1993), existem alguns fatores que levam o
consumidor a adquirir determinado produto, são elas: as motivações, a personalidade
e as percepções. Motivações: São os motivos pelos quais a pessoa procurou
determinado produto, que pode ser uma necessidade fisiológica, como a fome por
exemplo. Personalidade: São as características pessoais de cada indivíduo no
momento do consumo. Percepções: É a maneira que o cliente interpreta as
informações sobre o produto, e que o influenciam no ato da compra.
Já para Churchill e Peter (2003), existem outras variáveis que são: sociais,
culturais, situacionais, pessoais, de marketing, entre outras.
Estes fatores auxiliam no planejamento de marketing, pois entendendo o
comportamento do consumidor, é possível moldar-se a eles com o objetivo de
conquistá-los ou somente influenciá-los.
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3. METODOLOGIA CIENTÍFICA

Para Lakatos e Marconi (2005) o método é o conjunto das atividades
sistemáticas e racionais que permitem alcançar o objetivo traçado com maior
segurança e economia. Também permite traçar o caminho a ser seguido, bem como
detectar erros e auxiliar as decisões do pesquisador. Desta forma, pode-se concluir
que a utilização de métodos científicos não é exclusivamente da ciência, mas não há
ciência sem o emprego de método científico. Segundo Kaplan (1975, p.18 apud
Lakatos e Marconi, 2004, p. 45), “a característica distintiva do método é a de ajudar a
compreender, no sentido mais amplo, não os resultados da investigação científica,
mas o próprio processo de investigação”.
3.1 PESQUISA QUANTITATIVO-DESCRITIVA

Sua principal finalidade é o delineamento ou análise das características de
um fenômeno ou de fatos que determinam que este fenômeno ocorra. Lakatos e
Marconi (2005, pg. 189), este tipo de pesquisa “pode utilizar métodos formais que se
aproximam dos projetos experimentais, caracterizados pela precisão e controle
estatístico, com a finalidade de fornecer dados para a verificação de hipóteses. ”Ainda
segundo os autores, este tipo de pesquisa utiliza várias técnicas como entrevistas,
questionários, formulários etc. e emprega procedimentos de amostragem. Segundo Gil
(1996, p. 46) “uma de suas características mais significativas está na utilização de
técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionários e a observação
sistemática”. O autor ainda afirma que algumas destas pesquisas vão além de
identificar a relação entre determinadas variáveis, mas também determina a natureza
destas relações.
Tal método científico foi utilizado com o intuito de identificar quais fatores
contribuem para a continuidade de um cliente e a saída de outrem. Tais dados foram
ilustrados através de gráficos, demonstrando assim um índice de fidelidade.
3.3 COLETA DE DADOS

Uma das ferramentas utilizadas para a coleta de dados é o questionário. É
constituído de uma série de perguntas ordenadas que devem ser respondidas por
escrito e sem a presença do entrevistado. Segundo Lakatos e Marconi (2005) junto
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com o questionário, deve haver uma carta explicando a natureza da pesquisa, bem
como sua importância, e a necessidade de obter respostas. Ainda assim, segundo o
autor, cerca de 25% do público devolve o questionário respondido. Isto se deve ao fato
de não haver um interesse no entrevistado de responder e entregar o documento num
prazo razoável. Selltiz (1965, p. 281 apud Lakatos e Marconi, 2005, p. 203) aponta
alguns fatores que contribuem para esse baixo número: a forma da escrita solicitando
colaboração, facilidade do preenchimento, motivos apresentados para a resposta etc.
A coleta de dados da pesquisa foi realizada através de um questionário
aplicado a 24 clientes e uma entrevista realizada com o gestor responsável.

4. ANÁLISE DA PESQUISA
Foi realizada a entrevista com o gestor Rogério Spinardi, empresário,
formado em Contabilidade e proprietário da empresa Parecer Assessoria Contábil
desde 2006, afim de identificar qual sua visão a respeito do segmento em que atua,
bem como quais ações pretende tomar para adquirir mais vantagem competitiva no
mercado.
Além desta entrevista, foi aplicado o questionário a 24 clientes da empresa
estudada; tal questionário possui perguntas que visam identificar quais os pontos
fortes e fracos da empresa, grau de fidelização, entre outros.

4.1 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O GESTOR DA PARECER ASSESSORIA
CONTÁBIL

O proprietário da Parecer Assessoria Contábil considera sua relação com
os clientes a mais aberta e direta possível, sem nenhuma barreira de comunicação
entre ambas as partes; considera também que ser prestativo é um grande diferencial,
inclusive o considerando como uma das vantagens competitivas da empresa
estudada. Este considera que, além do fato da empresa ser prestativa, possui outro
ponto forte: a agilidade no atendimento. A agilidade com que a empresa estudada
atende às solicitações dos clientes é um ponto positivo a se considerar.
Por outro lado, o gestor entrevistado aponta como ponto negativo a falha
da empresa em explicar aos clientes mais leigos que nem todos os processos
dependem desta e que há processos mais demorados do que o comum. O fato dos
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clientes não entenderem e ficarem insatisfeitos com a empresa é considerado um
ponto fraco e que há espaço para melhorias.
O gestor entrevistado ainda afirma que a relação cliente – empresa deve
ser integrada e que ambas as partes precisam trabalhar juntas para que haja sucesso
nas operações. Há a necessidade da empresa ser realmente uma consultoria para o
cliente e atendê-lo como tal.
Como dito anteriormente, os diferenciais e vantagens competitivas
apontados pelo gestor são: transparência e prestatividade. Tais qualidade são
apontadas como essências para se ter sucesso neste segmento. Segundo o gestor, o
que torna a Parecer Assessoria Contábil uma boa opção no mercado é o fato desta ser
extremamente prestativa e procurar atender o cliente em tudo que este precisar, bem
como esclarecer quaisquer dúvidas que esta parte venha a ter.
Segundo o gestor, o marketing mais utilizado pela empresa em questão é a
divulgação feita pelos próprios clientes, visto que estes indicam e divulgam a empresa
para terceiros. Há claro, outras formas de marketing, mas o que mais dá retorno é este
(como foi observado nos dados coletados dos questionários aplicados). Esta, também,
é a forma com que a Parecer Assessoria Contábil busca trabalhar para fidelizar os
clientes. O gestor afirma que trabalhar com transparência, ser correto nas operações,
agir dentro da lei e deixar os clientes cientes dos processos é uma forma de mostrar
que se importa com eles e assim que estes passem a ver a relação cliente – empresa
como uma relação de confiança; desta forma, a fidelização se faz por si só, visto que
um cliente satisfeito tende a ficar mais tempo usando os serviços de uma determinada
empresa. O marketing é essencial para a organização, assim como a qualidade dos
seus produtos ou de serviços prestados, Mckenna(1992). Pôde-se observar que a
empresa em questão vale-se deste pensamento para angariar novos clientes e
fidelizar os clientes ativos.
Com relação ao mercado externo do segmento, o gestor entrevistado vê
que existe uma concorrência desleal. Isto deve-se à diversos fatores, como: empresas
que fazem trabalhos ilegais burlando as regras para beneficiar clientes e a si próprio,
profissionais menos qualificados que oferecem preços muito abaixo do mercado,
dificultando a vida de empresas formais. Além disto, há também novas formas de se
fazer contabilidade, utilizando-se plataformas virtuais, onde serviços comumente
cobrados são realizados com preço muito abaixo da média do mercado ou de forma
gratuita. Segundo o gestor, há ainda uma onda de recém-formados sem condições de
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atuar no mercado que abrem novas empresas e que ajudam a aumentar a oferta deste
tipo de serviço.
Com os dados obtidos nesta entrevista, foi possível identificar a visão do
gestor e proprietário da Parecer Assessoria Contábil, Rogério Spinardi; onde se pôde
identificar o porquê da empresa estudada atuar como atua, a forma com qual pretende
atuar no futuro, pontos fortes e pontos a melhorar, bem como o lugar em que a
empresa se coloca no mercado.
4.2 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS CLIENTES DA PARECER
ASSESSORIA CONTÁBIL
A partir dos dados obtidos com os questionários respondidos pelos
clientes, pôde-se realizar a análise destes e a partir daí elaborar gráficos que
permitiram ilustrar de uma melhor forma os aspectos pertinentes à fidelização dos
clientes respondentes.
GRÁFICO 1 - PRIMEIRO CONTATO COM A PARECER
ASSESSORIA CONTÁBIL
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Outros

62%

FONTE: dos autores.

O gráfico 1 foi elaborado com base nas respostas da primeira pergunta do
questionário enviado: “Como você conheceu a Parecer Assessoria?” Tal pergunta foi
inserida no questionário com o intuito de ilustrar de forma mais clara como os clientes
souberam sobre os serviços prestados pelo escritório de contabilidade em questão.
Desta forma, pode-se perceber que 62% dos clientes entrevistados
conheceram a empresa através de indicação de outros clientes. Já 25% dos clientes
marcaram a opção “outros”, que inclui divulgação através de panfletagem, postagens
em mídias sociais e pelo site da empresa. Por fim, 13% dos clientes responderam que
conheceram a Parecer Assessoria através de feiras empresariais.
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Os dados apresentados demonstram que há fidelização dos clientes ativos,
visto que a maioria dos novos clientes chegam à empresa através de indicação. O fato
de haver indicação demonstra que existe clientes fiéis a Parecer Assessoria, que
satisfeitos funcionam como um exército de porta-vozes, que repassam uma boa
imagem empresa para futuros compradores, atraindo novos clientes. Com isso, podese dizer que o cliente fidelizado se torna um vendedor da sua empresa mesmo que ele
não seja membro da dela, ele fala bem da empresa, fala bem do produto/serviço,
indica isso tudo conversando com amigos, parentes, outras empresas, esse fidelizado
traz credibilidade ao seu negócio Steve Denning (2007).

GRÁFICO 2 - TEMPO DE CONTRATO
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FONTE: dos autores.

O gráfico 2 foi feito com o resultado da pergunta: “É cliente há quanto
tempo?” Foi inserida no questionário com o intuito de mensurar se há fidelização dos
clientes respondentes. Pode-se se perceber que, destes clientes, apenas 12%
começaram a trabalhar com a Parecer Assessoria no período de um ano.
Desta forma, 62% dos respondentes trabalham com a Parecer no período
de 0 ano até 03 anos; isso demonstra que, apesar do gráfico 1 apontar que 62% dos
clientes chegam à empresa através de indicação, esse índice não tem se repetido,
visto que o número de clientes novos caiu e os clientes adquiridos neste período foram
através de feiras empresariais e prospecção.
Além da empresa angariar mais clientes deve ter um bom índice de
retenção, pois índices de deserção são números que trazem grandes prejuízos as
empresas, a partir disso deve-se avaliar vários fatores, sendo um deles o valor de
manter o cliente comparado com o valor do lucro que esse cliente traria, se o custo for
menor que o lucro, vale a pena investir para a permanência, caso contrário não se usa
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esforço, pois e mais fácil recuperar um cliente que conquistar um novo, pois eles já
conhecem a empresa Kotler (2000).
GRÁFICO 3 - GRAU DE SATISFAÇÃO
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FONTE: dos autores.

O gráfico 3 foi montado com base na pergunta: “Atualmente, qual o grau de
satisfação em relação aos serviços prestados pela Parecer Assessoria?” Esta
pergunta foi feita com o objetivo de medir o grau de satisfação dos clientes
respondentes.
Com base nos dados, pode-se observar que nenhum cliente avaliou sua
satisfação com índices negativos (ruim ou péssimo). Por outro lado, 88% avaliaram
como positivo o grau de satisfação atual.
Satisfazer a necessidade do consumidor significa descobrir não apenas o
que ele quer ou deseja para saciar suas necessidades. Pois, a grande maioria das
pessoas não sabe exatamente o que quer Cobra (1997).
Com base nisto, conclui-se que há espaço para melhorias nos serviços
prestados, visto que, apesar de ter a opção “ótimo”, 62% optaram por bom ou regular.
GRÁFICO 4 - MOTIVO DA FIDELIZAÇÃO
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FONTE: dos autores.
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O gráfico 4 foi elaborado com base na seguinte questão: “O que te faz
continuar trabalhando com a Parecer Assessoria?”. Nesta opção, houve uma mescla
de respostas. A opção mais votada foi relacionada ao atendimento, com 34%. A
confiança na relação cliente/empresa teve 33% dos votos. Já o preço teve 20% dos
votos, seguido de 13% que votaram na qualidade do serviço.
“A grande mágica da fidelização é tratar bem o cliente, o bom atendimento
ainda é exceção; não adianta ter o melhor projeto de fidelização do mundo: se sua
empresa não souber lidar com os diferentes tipos de clientes, não está pronta para
fidelizá-los” Marins (2007, p.25).
As respostas dadas pelos clientes demonstram que os clientes mantêm
vínculo com a empresa com base no atendimento e confiança (juntos, esses índices
somam 67%). A qualidade do serviço prestado teve apenas 13% dos votos, o que
demonstra que estes clientes continuam a trabalhar com o escritório em questão muito
mais pela confiança e atendimento do que pela qualidade do serviço. Há, neste caso,
um vasto espaço para melhorias, com o intuito de igualar esses índices.
Apenas 13% dos respondentes responderam que continuam a trabalhar
com a Parecer pela sua qualidade de serviço prestada, então pode-se perceber que há
um vasto espaço para melhorias neste quesito. Como visto no gráfico 3 onde a maioria
dos clientes avaliou a empresa como regular ou bom, melhorando a qualidade dos
serviços prestados (que é o ponto onde os clientes estão menos satisfeitos) o índice
de ótimo com relação a satisfação dos clientes poderá aumentar significativamente.

GRÁFICO 5 - CHANCE DE QUEBRA DE
CONTRATO
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FONTE: dos autores.

O gráfico 5 foi realizado com base nos dados coletados da seguinte
pergunta: “Se outro escritório de contabilidade oferecesse os mesmos serviços com o
preço mais baixo, quais as chances de você sair da Parecer Assessoria?”
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Com base nos índices apontados no gráfico em questão, juntamente com o
gráfico 4, pode-se observar que a grande maioria dos clientes são fiéis à empresa e
estão relativamente satisfeitos com os serviços prestados pela Parecer Assessoria.
Isso se deve ao fato de que atualmente 75% dos clientes respondentes manteriam o
vínculo com a empresa em questão, mesmo que a concorrência lhes seja oferecido os
mesmos serviços por um preço mais em conta. Isso reforça a importância da confiança
na relação cliente/empresa. Para Duff (2002) fidelização é o que o cliente sente em
relação a uma marca. Um cliente fidelizado raramente irá mudar de empresa/marca.

GRÁFICO 6 - PONTOS A MELHORAR

25%
Atendimento
Preço
Funcionários

0%

Qualidade serviço
Nenhuma
75%

FONTE: dos autores.

O gráfico 6 apresenta os dados com base na seguinte questão: “Qual
ponto você considera o mais fraco na Parecer Assessoria?”.
Foram dadas 05 opções no questionário aplicado. 75% dos clientes
assinalaram que não há ponto fraco na Parecer Assessoria. Já 25% afirmaram que o
atendimento é o ponto mais fraco e o que necessita de mais melhorias.
Pode-se verificar que há uma espécie de tratamento diferenciado com
relação ao atendimento aos clientes, visto que no gráfico 4 o quesito mais votado foi o
atendimento, com 34%. Já na última pergunta, 25% dos clientes afirmaram que o
ponto que precisa de melhorias é o atendimento.
Apesar do gráfico 4 mostrar que o ponto com a menor avaliação recebida
foi em relação à qualidade do serviço prestado, no gráfico 6 não houve nenhuma
avaliação de que este serviço precisa de melhorias.
É necessário conhecer e entender os diferentes tipos de clientes, se
adequar aos diferentes tipos de necessidades e assim identificar os pontos a melhorar.
Segundo Churchill (2000), muitas vezes o cliente não adquire um produto ou serviço
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com o intuito de gerar lucros, mas sim de diminuir custos, tempo ou recursos. Quando
se entende o cliente, há maiores chances de se criar um relacionamento.

5. CONCLUSÃO

Foi estruturada uma pesquisa científica com o intuito de identificar quais
fatores influenciam na fidelização dos clientes em relação a uma empresa prestadora
de serviços contábeis. Após o estudo estruturado, foi definido quais informações
seriam pertinentes a pesquisa através de coleta de dados de clientes e gestor da
empresa em questão. Aos clientes foi aplicado um questionário e com o gestor foi
realizada uma entrevista. Foi utilizado uma pesquisa de natureza quantitativodescritiva, com o intuito de afirmar se a hipótese inicial era verdadeira ou falsa. Todas
as ferramentas utilizadas para coleta de dados foram desta natureza (pesquisa
documental, questionários aplicados aos clientes e entrevista com o gestor). Os
questionários foram respondidos por 24 clientes aleatórios da empresa, onde puderam
expor suas opiniões, sugestões e reclamações sobre os serviços prestados,
atendimento etc..
Na entrevista com o gestor foram feitas 08 perguntas referentes à
fidelização dos clientes, relacionamento entre cliente-empresa, marketing utilizado,
relação com concorrentes, etc. Nesta etapa, pôde-se analisar a visão do gestor sobre
os clientes, já na etapa anterior, pôde-se analisar a visão dos clientes sobre a
empresa. Com relação aos dados obtidos dos questionários aplicados aos clientes,
chega-se a conclusão de que os clientes estão satisfeitos com os serviços prestados e
que apesar desta satisfação, há apontamentos negativos em relação ao atendimento
prestado (25% dos clientes apontam o atendimento como algo que precisa de
melhorias). Enquanto que o gestor afirma que a qualidade e transparência dos
serviços prestados é um dos grandes diferenciais, os clientes afirmam que o maior
motivo da fidelização é atendimento prestado, por outro lado, há também um índice
elevado de clientes que afirmam que o principal ponto a ser melhorado é o
atendimento (gráfico 6). Para Chiavenato (2007, p. 216): “o cliente é imprescindível
para a empresa se manter no mercado e o atendimento ao cliente é um dos aspectos
de maior importância do negócio”. Apesar do gestor falar que o relacionamento dele
com os clientes é o mais aberto possível, pode-se observar uma contradição visto que
alguns clientes são atendidos melhores do que outros. Logo após o atendimento, a
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confiança é o segundo ponto que os faz os clientes permanecerem trabalhando com a
Parecer Assessoria Contábil, e isso é confirmado pelas empresas que vêm sendo
clientes a longa data.
Conforme o gestor afirmou sobre a questão do marketing utilizado, os
clientes também afirmaram que a maioria (62%) conheceu a empresa através de
indicação. Esta porcentagem (62%) se repete no quesito tempo de contrato. Dos
clientes respondentes, 62% trabalha com a Parecer de 0 a 3 anos, o que mostra que a
empresa está sempre angariando novos clientes. Tudo isso é confirmado pelo gráfico
5, onde mostra que a chance dos clientes respondentes quebrarem o contrato é baixa
(75%), visto que nenhum teve pontuação negativa.
O gestor respondeu que a agilidade e transparência nos serviços
prestados são os pontos mais fortes da empresa, e conforme as respostas dadas
pelos clientes onde a qualidade de serviço foi o menor índice avaliado, observa-se que
ainda há o que melhorar neste quesito para aumentar este índice de qualidade.
Conclui-se que o objetivo de saber quais os pontos que influenciam na
fidelização de clientes em uma empresa de pequeno porte, foi alcançado. Destaca-se
o bom atendimento aos clientes, estando pronto a ajudá-los no que preciso,
esclarecendo dúvidas e explicando os processos; outro ponto forte é a confiança na
empresa. Há também o fator relacionado ao tempo de contrato dos clientes
respondentes, 62% é cliente da Parecer Assessoria Contábil a menos de três anos e a
conheceram através de indicação (62%). Portanto, comprova-se que a fidelização está
diretamente ligada aos fatores observados, visto que os clientes que estão satisfeitos
com os serviços prestados indicam para outros potenciais clientes, além de manter o
relacionamento cliente-empresa. Segundo Morgan e Hunt (1994) confiança se
conquista em uma relação onde acredita-se na integridade do parceiro.
Por fim, segundo a pesquisa feita existem alguns pontos claros que
precisam de melhorias, e algumas sugestões para que isso ocorra são: Padronizar o
modo de atendimento para que aconteça de forma igualitária entre todos os clientes,
não havendo nenhum tratamento diferenciado entre eles; explicar como funcionam os
processos do começo ao fim, para que haja um entendimento por parte do cliente de
que nem tudo depende exclusivamente da empresa, deixando alguns insatisfeitos com
o tempo de espera; fazer uma análise nos processos internos afim de identificar
pontos que influenciam na qualidade de serviço prestada. Com estes pontos
identificados, abre-se um campo para uma pesquisa mais aprofundada sobre cada
tema, o que trará melhorias para a Parecer Assessoria Contábil.
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Resumo
Um segmento lucrativo da economia que está em constante crescimento, é o mercado
de pet shop. Motivo pelo qual, conhecer o cliente é de grande valia para o negócio,
para superar suas expectativas, elaborando ações de marketing específicas para o
ramo, buscando diferencial em seus produtos e serviços, maximizando a fidelização de
seus clientes, podendo assim elaborar suas próprias estratégias, para poder tornar-se
mais competitivo através de sua prestação de serviços e de seus produtos exclusivos.
Levando em conta essas informações, esse artigo mostra um pouco do mercado pet,
levantando dados através de entrevistas com proprietários das duas pets mais
renomadas de Curitiba, sendo elas Pet Shop Amicão e Fac Pet. O objetivo foi
identificar as ações de marketing utilizadas por ambas. Outra ferramenta utilizada para
levantamento de informações foi a aplicação de formulários quantitativos e qualitativos
para mensurar a satisfação e a qualidade dos serviços prestados. A pesquisa
demonstrou que a maioria dos clientes das pet shops estão satisfeitos com os
serviços, porém recomenda-se investimentos em tecnologia como a possibilidade de
acompanhar via web o serviço sendo realizado, trazendo assim mais transparência.
Pesquisas de satisfação devem ser feitas continuamente pelos proprietários e
recomenda-se que invistam em variedades de produtos, pois cada vez mais os pets
estão sendo estimados e os clientes estão dispostos a gastar com seus animais.
Palavras - chave: Ações de marketing, Satisfação, Pet shop.
1. INTRODUÇÃO
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Os consumidores estão cada vez mais exigentes em relação aos serviços
e

produtos

ofertados

no

produtos disponíveis em mídias

mercado,
sociais,

devido

fazendo

ao
com

grande
que

o

número
cliente

de

busque

informações, referências e realize até mesmo cotação de valores, para só então
posteriormente decidir qual serviço o satisfaz. Isso faz com que as empresas busquem
se manter no mercado, estando em constante competição para ofertar serviços de
qualidade (Gomes,2011).
Entender o comportamento dos consumidores é uma necessidade para
um bom andamento de um negócio. Satisfazer um cliente é mais difícil tendo em conta
a grande oferta no mercado, propostas de concorrentes muito similar ou superior são
ofertadas (Kotler,2000 apud Jato et al.,2008).
Um segmento lucrativo da economia que está em expansão é o mercado pet de
produtos e serviços (Afonso et al., 2008). De acordo com a Associação Brasileira da Indústria
de Produtos para Animais de Estimação (ABINPET, 2013), o Brasil tem mais de 100 milhões
de pets, entre cães (37,1 milhões), gatos (21,3 milhões), peixes (26,5 milhões), aves (19,1
milhões) e outros (2,17 milhões); e atualmente ocupa a posição de segundo maior mercado do
mundo em população de cães e gatos e em faturamento, perdendo somente para os Estados
Unidos. Em termos de população total de animais de estimação, é o quarto maior do mundo.

Existe uma grande procura por serviços diversificados e lojas que
ofereçam produtos para animais domésticos, esta nova modalidade busca se adequar
as

mudanças

que

acontecem

no

mercado,

sendo

que

fatores

sociais, políticos e ambientais influenciam os consumidores (Rossoni, 2011).
Os dados da Prefeitura de Curitiba mostram o que na cidade: são 1.837
lojas que cuidam da higiene, embelezamento e alimentação de animais contra 1.523
padarias e confeitarias, serviço que costuma figurar entre os mais populares de
qualquer capital.
De acordo com a reportagem apresentada na Gazeta do Povo, apesar
da concorrência, os empresários não têm do que reclamar: os clientes não param de
chegar. É o que conta Marcelo Sanso, dono da Clinivet há 26 anos. Quando começou
no negócio trabalhava sozinho, no atendimento e na limpeza da clínica. O “boom” veio
nos anos 2000. Hoje, o hospital veterinário emprega 80 pessoas, responsáveis por 140
atendimentos diários. Segundo Sanso, o curitibano gosta de bicho por uma questão
cultural. Temos fama de ser mais fechados e o animal acaba virando um membro da
família.
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É importante que proprietários de lojas de produtos para animais,
busquem compreender as expectativas de cada cliente, assim conseguem realizar
ações de marketing que proporcione um serviço diferenciado e exclusivo dentro do
mercado que está cada vez mais competitivo (Crestani, 2012).
Empresas devem buscar sempre novidades, pois os donos de pets
buscam satisfazer seus desejos, não se importando com o preço do produto ou
serviço. Com o aumento da procura por animais de companhia, as indústrias têm que
se adequar ao mercado oferecendo produtos que cativem

todos os públicos do

mercado pet (Gomes, 2011).
Com a expansão do mercado pet, nota-se a necessidade de ser mais
explorado. Neste trabalho, o artigo busca identificar as ações de marketing utilizadas
por lojas de comércio e prestação de serviços para animais de estimação, com o
objetivo de identificar as estratégias dos mais renomados pet shops, analisando os
fatores de satisfação dos clientes da região do CIC e propor ações de marketing que
visam o aumento da fidelização dos clientes.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 MARKETING
O conceito de marketing surgiu através das trocas de mercadorias desde a
antiguidade, onde as pessoas trocavam seus produtos por outros produtos, surgindo
assim a necessidade de melhorar a exposição de suas mercadorias a fim de valorizálas, porém, ao contrário do que muitas pessoas pensam marketing não é apenas
vendas e propagandas, esses processos são apenas a pequena parte de um
problema, pode-se defini-lo como um conjunto de ações das empresas, com o intuito
de satisfazer as necessidades e desejos de vários mercados, através da oferta de
produtos e serviços por um processo de troca (Las Casas, 2012).
Segundo Kotler (1998, p 725) “marketing é um processo social e gerencial
pelo qual indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam através da criação,
oferta e troca de produtos de valor com outros. ”

2.2 MARKETING DE SERVIÇOS

Defini-se marketing de serviços como um conjunto de atividades que
objetivam a análise, o planejamento, a implementação e o controle de programas
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destinados a obter e servir a demanda por produtos e serviços, atendendo desejos e
necessidades dos consumidores.
Segundo Churchil & Peter (2000) o setor de serviços cresceu por duas
razões, primeiro, a demanda dos consumidores e compradores organizacionais
aumentou, e, em segundo lugar, as novas tecnologias tornaram os serviços mais
acessíveis.
Segundo Ribeiro & Fleury, (2006, p 205) o serviço “é toda atividade ou
benefício, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer à outra e que não
resulte na posse de algum bem”.
O marketing de serviços possui quatro características: intangibilidade,
inseparabilidade, variabilidade e permissibilidade.
Intangibilidade são serviços que os clientes possuem apenas informações,
ou seja, são intangíveis. Para deixar os clientes mais seguros, as empresas procuram
inserir sinais de evidências da qualidade do serviço, inserindo aspectos tangíveis ao
serviço. Ao tempo que os gerentes de produtos são incentivados a crescer ideias
abstratas, os fornecedores de serviços são instigados a inserir evidências físicas e
imaginárias as suas ofertas (Churchill & Peter, 2000) (Kotler, 1998) (Ribeiro & Fleury,
2006).
Inseparabilidade são os serviços que não podem ser separados de seu
fornecedor. Os produtos são produzidos para posteriormente serem consumidos,
porém, os serviços são produzidos e consumidos no ato. Fazendo dos clientes parte
do processo de produção e a qualidade é dependente do fornecedor e do cliente. Por
conta da inseparabilidade, os clientes escolhem tanto o serviço quanto o profissional
específico para realização do mesmo (Churchill & Peter, 2000) (Kotler, 1998) (Ribeiro
& Fleury, 2006).
Variabilidade são serviços que são dependentes de quem o faz, de como e
quando faz. Essa característica de serviço dificulta a padronização, pois cada
prestador de serviço tem seu modo de atuação e muitas variáveis podem interferir,
como o dia, a hora, entre outros fatores. A variabilidade pode ser contida com
treinamentos, inserção de padrões e pesquisa de satisfação do cliente (Kotler, 1998)
(Ribeiro & Fleury, 2006).
Permissibilidade são serviços que devem ser utilizados naquele momento
e não posteriormente, onde não podem ser estocados ou acumulados, os
administradores de serviços devem moldar a oferta e a demanda. Por exemplo, um
ônibus que viaja com alguns assentos desocupados, não o pode vender
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posteriormente, ou seja, essa receita foi perdida (Churchill & Peter, 2000) (Kotler,
1998) (Ribeiro & Fleury, 2006).

2.3 ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA SERVIÇOS

As empresas prestadoras de serviços utilizam o marketing para se
posicionarem ao público-alvo selecionado. Nas empresas prestadoras de serviços o
funcionário e o cliente tem que se interagir no momento em que o serviço foi
executado fazendo com que crie valor superior durante a execução.
Kotler (1998, p 725) ressalta que os resultados de serviços são
influenciados por um conjunto de elementos variáveis, pois tudo é visível pelo cliente,
menos os processos que dão suporte ao serviço visível. O marketing de serviço exige
marketing externo, interno e interativo.
O marketing externo é o uso dos 4p‟s que são realizados pela empresa,
sendo “produto, fixar preço, distribuir e promover o serviço aos consumidores” (Kotler,
1998, p.418).
Produto/serviço é algo desenvolvido ou oferecido para atender as
necessidades dos clientes, visando promover benefícios aos mesmos; Preço é o valor
agregado pelo produto ou serviço fornecido; Praça (distribuição) é a prática de
fornecedores ou prestadores de serviços chegarem até seus clientes, trazendo mais
agilidade na aquisição dos produtos e/ou no usufruto dos serviços, através dos canais
de distribuição; Promoção é a comunicação transmitida ao cliente, brindes, descontos
e/ou amostras grátis disponibilizados aos consumidores (Las Casas, 2012) (Ribeiro;
Fleury, 2006).
Segundo Kotler & Armstrong (2004) o marketing interno significa que a
prestadora de serviços deve treinar e motivar efetivamente seus empregados que
entram em contato com os clientes e todo o pessoal de serviços de apoio para que
trabalhem em equipe no sentido de fornecer satisfação ao cliente. O marketing
interativo significa que a qualidade dos serviços depende fortemente da qualidade da
interação comprador-vendedor durante a execução deles. No marketing de serviços a
qualidade do serviço é dependente da pessoa que a executa e da qualidade que é
feita.
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2.4 ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS EM SERVIÇOS

Existem três estratégias competitivas genéricas: liderança global em
custos, diferenciação e focalização.
Liderança global em custos: para implantação desta estratégia, a empresa
deverá dispor normalmente de altos investimentos em equipamentos inovadores,
preços competitivos, e inicialmente, terá perdas para conquistar fatias de mercado em
que atua. A implantação desta estratégia possibilita que a empresa possua uma
proteção em relação à concorrência, visto que os competidores menos eficientes são
mais suscetíveis a pressões competitivas (Fitzsimmons, 2005).
Diferenciação: possui como objetivo tornar o serviço único para o cliente,
através da marca, tecnologia, características especiais, serviço ao cliente e entre
outros. Não necessariamente ignora custo, mas consiste principalmente na criação da
fidelização do cliente (Fitzsimmons, 2005).
Focalização: é a busca da satisfação de um mercado alvo particular,
atendendo as necessidades destes clientes. Através desta estratégia, a empresa pode
focar no seu mercado alvo de maneira mais eficaz e/ou eficiente em comparação a
outras empresas que atendem um mercado mais abrangente. Com tudo isso,
possibilita à empresa diferenciação neste mercado com tendência a pouca
concorrência, visto a incessante busca em conhecer e suprir as necessidades dos
clientes e/ou pela redução de custos (Fitzsimmons, 2005).

2.5 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

A ideia de consumir é essencial e importante para a sociedade, é
primordial para o desenvolvimento econômico, desde as primeiras comunidades
existentes já se ouvia falar das primeiras trocas comerciais, onde foi crescendo ao
longo do tempo e se tornando fundamental para o mercado consumista (Peres, 2007).
Segundo Kotler (2000), o comportamento do consumidor define-se em um
processo em que as pessoas selecionam e decifram as informações recebidas, para
satisfazer suas necessidades e desejos específicos por meio de escolhas de consumo.
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2.5.1 Etapa de Pré Compra (Serviços)

A decisão de comprar e usar um serviço é tomada pela etapa de pré
compra. As necessidades e expectativas do consumidor são individuais e importante,
pois influencia quais alternativas o cliente irá considerar (Lovelock & Wright, 2006).
De acordo com os autores, Lovelock & Wright (2006) antes de comprar um
serviço o cliente utiliza algumas estratégias como:
Procurar informações a partir de fontes pessoais respeitadas (amigos e
conhecidos); Confiar na reputação da empresa; Procurar garantias e fianças; Procurar
oportunidades para experimentar o serviço antes de comprar; Perguntar a funcionários
bem informados sobre serviços concorrentes; Examinar pistas tangíveis ou outras
evidências físicas; Utilizar a Internet para comparar ofertas de serviços. (Lovelock &
Wright 2006)

2.5.2 A Etapa do Encontro de Serviço

Depois da decisão da compra de um serviço o cliente se encontra uma ou
mais vezes com o fornecedor antes de se fazer a sua escolha final (Lovelock & Wright,
2006).
Para se tomar a decisão quanto a qualidade dos serviços os clientes se
baseiam em alguns fatores que inclui, o ambiente, os profissionais que irão realizar os
serviços e o suporte que o cliente terá no atendimento (Lovelock & Wright, 2006).

2.5.3 Construção de Valor e Satisfação.

Os clientes de hoje estão mais informados do que nunca, possuem
ferramentas para verificar argumentos das empresas e buscar alternativas. Então
como fazem as escolhas? Os clientes procuram sempre maximizar o valor dentro dos
seus limites impostos pelos custos, pelas limitações de conhecimento, mobilidade e a
renda. Formam uma expectativa de valor e agem sobre ela. A probabilidade de
satisfação e repetição da compra depende da oferta atender ou não a expectativa do
valor (Kotler & Keller 2006).
A satisfação que o cliente terá é a sensação de prazer ou desapontamento
resultante da comparação entre o desempenho percebido pelo produto e a
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expectativas que ele tinha. A satisfação também depende da qualidade que o serviço
oferece (Kotler & Keller 2006).
Peter F. Drucker (2008), acredita que o propósito dos negócios é criar e
manter clientes satisfeitos. Embora as empresas tenham que ganhar dinheiro, Drucker
argumenta que ganhar dinheiro é uma necessidade, não um objetivo. É na realidade, o
resultado final, um efeito desejável de se criar um cliente satisfeito (Sheth et al., 2008).

2.5.4 Etapa Pós Compra

O resultado do pós-compra afetará as intenções futuras, ou seja, se
permaneceram ou não fiéis a seu fornecedor de serviço e se recomendarão para
futuros consumidores. Se o desejo do cliente foi atendido ou foi além daquilo que se
esperava, ele acredita que o serviço foi de alta qualidade, assim irão repetir a compra
e se tornar fiéis. Entretanto se a experiência do serviço não cumpre a expectativa, ele
achará deficiente a qualidade do serviço (Lovelock & Wright, 2006).

2.6 A Força das Marcas em Serviços

Devido à competitividade enfrentada pelos fornecedores de serviços, a
marca pode desempenhar um papel particularmente importante na definição de oferta
e serviço da empresa. Segundo Harry Beckwith (2006) marca é mais do que um nome
ou um símbolo promessa implícita de que um fornecedor de serviços desempenhará
conforme as expectativas do cliente. As marcas são muito importantes para os
clientes, pois os serviços não possuem garantia (Lovelock & Wright, 2006).
As marcas identificam a origem de um produto, e permite que seus
consumidores sejam individuais ou organizações, atribuindo assim a responsabilidade
pelo produto de determinado fabricante ou fornecedor. Os consumidores avaliam de
forma diferente produtos idênticos, dependendo de como a sua marca é estabelecida
(Kotler & Keller 2006).
As marcas podem sinalizar determinadas formas de qualidade, dessa
maneira os consumidores satisfeitos podem facilmente optar novamente pelo produto.
A fidelização à marca proporciona a empresa segurança de demanda, além de criar
barreiras que facilitam outras empresas de ingressarem no mercado (Kotler & Keller
2006).
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A decisão de um cliente ficar ou deixar a marca, é resultado de muitos
pequenos encontros com uma empresa. As empresas que concebem estratégias
distintas de serviço, fazem com que as pequenas ações sejam percebidas como
extraordinárias (Lovelock & Wright, 2006).
O que faz o cliente gostar ou ter uma preferência pela marca está
relacionada ao Branding, que diz respeito a criar estruturas mentais e ajudar o
consumidor a organizar seu conhecimento sobre produtos e serviços de forma que
torne sua tomada de decisão mais esclarecida, gerando assim o valor para a empresa.
O valor pode se refletir no modo como os consumidores pensam, sentem ou agem em
relação a marca (Kotler & Keller 2006).

2.7 A Era Digital

Com a ascensão de tecnologias digitais como a internet, os consumidores
de hoje, são cada vez mais informados, esperam que as empresas façam mais do que
se conectar com eles, mais do que satisfazê-los e até mais que encantá-los. O
consumidor hoje tem um meio rápido e fácil de comprar fazendo comparações em
sites. A internet também facilita a comunicação entre os consumidores (Kotler & Keller
2006).
A internet é um meio que oferece em primeira instância comunicação,
informação, entretenimento e interatividade. Em média as pessoas gastam 77% de
tempo com essas atividades, o resto do tempo gasto em consequência dos mesmos.
As empresas precisam oferecer exatamente isso para seus usuários. Relacionamento
gera credibilidade, construir marcas significa construir relacionamento hoje em dia
(Vaz, 2011).
3. METODOLOGIA CIENTÍFICA

A metodologia científica aponta principalmente os caminhos necessários
para o auto aprendizado, no qual o pesquisador é sujeito do processo, aprendendo a
incentivar e a sistematizar o conhecimento obtido, estuda e avalia os vários métodos
disponíveis, identificando suas limitações, vantagens e utilizações (Barros & Lehfeld,
2003).
A pesquisa qualitativa utiliza a análise e interpretação da realidade
estudada, na construção de uma pesquisa qualitativa o recolhimento das informações
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e sua análise ocorrem no mesmo momento, exigindo alta capacidade, experiência,
determinação e principalmente atenção do pesquisador. Uma das características da
pesquisa qualitativa é a coleta de dados para poder elaborar a teoria de base, ou seja,
um conjunto de conceitos, princípios e significados. A finalidade da pesquisa cientifica
não é apenas fazer um relatório, ou descrição dos dados pesquisados, mas relatar o
desenvolvimento interpretativo para os dados obtidos. (Marconi & Lakatos 2004).
Outra técnica é a pesquisa exploratória que segundo Gil (2012) as pesquisas
exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação, exigindo uma revisão
da literatura mais ampla, ou seja, quando o tema escolhido é bastante genérico torna
se necessário o seu esclarecimento, e decisão com especialistas entre outros
procedimentos. O produto final deste processo passa a ser um problema mais
esclarecido.
Outra técnica utilizada é a de formulário que de acordo com Marconi &
Lakatos (2005), formulário é o nome geral usado para designar uma coleção de
questões que são perguntadas e anotadas por um entrevistador numa situação face a
face com outra pessoa.
Assim como qualquer técnica de levantamento de dados e informações,
questionários, entrevista, observação participante e etc., a análise de conteúdo adquire
força e valor mediante o apoio de um referencial teórico, particularmente, para a
construção das categorias de análises (Martins & Theophilo, 2009)
A entrevista é considerada um dos principais instrumentos para coleta de
dados e é definida pelo encontro de duas pessoas (entrevistador e entrevistado), com
a finalidade do entrevistador obter informações de um assunto específico, auxiliando
no diagnóstico da pesquisa ou problema (Lakatos e Marconi, 1991) (Lakatos e
Marconi, 2004).
Serão realizadas duas etapas para coleta de dados, sendo a primeira
etapa realizada através de entrevistas com proprietários dos 02 mais renomados petsshops da região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), sendo que a primeira de
acordo com a Nacional Pesquisas foi destaque em qualidade em atendimento e nos
serviços prestados com excelência em 2016, a segunda foi definida pela experiência
dos pesquisadores no ramo de atuação destes serviços, onde os critérios definidos
foram tempo de atuação no mercado e fácil localização do ponto comercial, onde foi
abordado as estratégias de marketing utilizadas em suas lojas, através de entrevista
face a face, ais quais foram gravadas.

59

Já a segunda etapa foi direcionada aos clientes, através de 100
formulários, contendo 11 perguntas cada, disponibilizados na rede social Facebook, e
nos principais pets shops da região do CIC, onde serão abordadas as principais
relevâncias na escolha do cliente por determinado pet shop, como por exemplo,
localidade, serviço prestado, indicações, preço, etc.
Para alcançar os resultados esperados foram utilizados os métodos
quantitativos e qualitativos para a análise dos dados coletados.

4. ANÁLISE DOS FORMULÁRIOS

O formulário foi aplicado aos clientes que utilizam o serviço de pet shop,
com o objetivo de obter informações de satisfação pelo serviço prestado, foram
abordados os seguintes questionamentos.
Os serviços mais utilizados pelos clientes abordados, conforme o gráfico 1,
ficou constatado que 44% dos clientes utilizam apenas o serviço de banho enquanto
que 35% dos mesmo utilizam banho e tosa, teoria esta evidência por Lovelock &
Wright, (2006), a decisão de comprar e usar um serviço é tomada pela etapa de pré
compra. As necessidades e expectativas do consumidor são individuais e importante,
pois influenciam quais alternativas o cliente irá considerar.
Gráfico 01 - Serviços utilizados pelos clientes nos pet shops

Fonte: Pesquisa de estudo, 2017. Elaborado pelos autores.

Quando questionado qual critério para a escolha da pet shop de sua
preferência, 68% dos clientes informaram que o principal fator são as recomendações
de conhecidos, e em segundo lugar com 39% o fator proximidade, conforme visto no
gráfico 2, por estar perto de suas residências foi de grande valia.
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Conforme citação do autor Lovelock & Wright (2006), procurar
informações a partir de fontes pessoais respeitadas (amigos e conhecidos); Confiar na
reputação da empresa; Procurar garantias e fianças; Procurar oportunidades para
experimentar o serviço antes de comprar; Perguntar a funcionários bem informados
sobre serviços concorrentes; Examinar pistas tangíveis ou outras evidências físicas;
Utilizar a Internet para comparar ofertas de serviços.

Gráfico 02 - Motivo pelo qual cliente escolheu o pet shop da região da CIC.

Fonte: Pesquisa de estudo, 2017. Elaborado pelos autores

O nível de satisfação com os serviços prestados ficou em 73% dos
clientes alegando estarem totalmente satisfeitos com os serviços prestados, conforme
gráfico abaixo. Tal questionamento fora levantado conforme embasamento na teoria
de Kotler & Keller (2006), a satisfação que o cliente terá, é a sensação de prazer ou
desapontamento resultante da comparação entre o desempenho percebido pelo
produto e a expectativas que ele tinha. A satisfação também depende da qualidade
que o serviço oferece.
Gráfico 03 - Satisfação do cliente com o serviço prestado

1 - Excelente; 2 - Ótimo;
3 Bom;
Fonte: Pesquisa de estudo, 2017. Elaborado pelos autores.

4 - Regular;

5 - Ruim
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Os preços prestados pelos serviços, segundo os clientes, ficaram em 54%
alegando estarem totalmente de acordo, enquanto que 45% informaram que os
mesmos são acessíveis, conforme visto no gráfico 5.
Onde conforme Kotler & Keller (2006), os clientes de hoje estão mais
informados do que nunca, possuem ferramentas para verificar argumentos das
empresas e buscar alternativas. Então como é feita a escolha? Os clientes procuram
sempre maximizar o valor dentro dos seus limites impostos pelos custos, pelas
limitações de conhecimento, mobilidade e a renda. Formam uma expectativa de valor
e agem sobre ela. A probabilidade de satisfação e repetição da compra depende da
oferta atender ou não a expectativa do valor.
Gráficos 04 - Os preços prestados estão de acordo com os serviços prestados oferecidos

Fonte: Pesquisa de estudo, 2017. Elaborado pelos autores

Quando abordado com relação ao profissionalismo dos funcionários e
instalações, em média 65% dos clientes classificaram como ótimo, em ambos os
quesitos, e em média 26% classificaram como bom (gráficos 6 e 7).
Para se tomar a decisão quanto à qualidade dos serviços os clientes se
baseiam em alguns fatores que inclui, o ambiente, os profissionais que irão realizar os
serviços e o suporte que o cliente terá no atendimento (Lovelock & Wright, 2006).
Gráfico 05 - Avaliação das instalações, profissionais, equipamentos e segurança oferecida.

1 - Excelente; 2 - Ótimo;
3 Bom;
4 - Regular;
Fonte: Pesquisa de estudo, 2017. Elaborado pelos autores.

5 - Ruim

Quando questionado se seria um diferencial acompanhar via web o banho
do seu pet, conforme gráfico nº 8, 82% dos abordados responderam que sim,
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enquanto que apenas 17% dos mesmos responderam que não seria um fator
relevante.
Questionamento este que é de grande valia, visto que com a ascensão de
tecnologias digitais como a internet, os consumidores de hoje, são cada vez mais
informados, esperam que as empresas façam mais do que se conectar com eles, mais
do que satisfazê-los e até mais que encantá-los. A internet também facilita a
comunicação entre os consumidores (Kotler & Keller, 2006).
A internet é um meio que oferece em primeira instância comunicação,
informação, entretenimento e interatividade (Vaz, 2011).
Gráfico 06 - Interesse em acompanhar via web o banho de seu pet.

Fonte: Pesquisa de estudo, 2017. Elaborado pelos autores.

Abaixo no quadro 01, seguem outros itens avaliados de relevância para a
análise em questão, como tempo de espera para entrega do pet, onde fora relatado
que mais de 50% dos abordados estão satisfeitos, a maior parte dos pets são
cachorros, onde a grande maioria faz uso dos serviços de pet shop, também ficou
constatado que 63% dos usuários utilizam os serviços de leva e traz oferecido pelos
pet shop, e acham este de muita relevância para sua escolha.
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Quadro 01 - Itens avaliados de relevância para o artigo

Fonte: Pesquisa de estudo, 2017. Elaborado pelos autores.

5. ANÁLISES DAS ENTREVISTAS

5.1 PET SHOP AMICÃO
Proprietária: Sandra, localizada na rua Saint‟t Hilaire 230, há 07 anos
prestando serviços, certificada como destaque no atendimento e qualidade pelo
Instituto Expresso de Publicidade, pelo Paraná Pesquisas e pela Nacional Pesquisas
como destaque empresarial, todas em 2016.
Através da entrevista realizada com a proprietária, a mesma relatou que
suas estratégias de marketing utilizadas são facebook, indicações e panfletagens.
O critério utilizado para escolha da localização foi pela possibilidade de
estacionamento, pois a antiga localização não oferecia. Sandra não estipula seus
preços com base na concorrência que segunda a mesma são muitos, e sim pela
qualidade do seu serviço. Referente à pesquisa de satisfação a mesma realiza através
de contato telefônico e aplicativos de mensagens, questionando seus clientes sobre o
serviço prestado. O seu diferencial no mercado Pet é por ter um profissional com vasta
experiência e a dedicação com que os pets são lembrados.
A proprietária acredita que os clientes procuram um bom atendimento,
qualidade no serviço prestado e principalmente a confiança, não priorizando o preço.
Com relação ao mercado futuro a entrevistada tem perspectiva de
crescimento, visto que mesmo neste momento de recessão econômica o mercado não
sofreu grandes impactos, onde mantendo-se estável.
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5.2 FAC PET

Proprietária Juliana Borgmann, localizada na rua Getúlio Vargas, 3860,
atuante a 15 anos no mercado, especializada em estética canina e em tosa tesoura.
Juliana proprietária da FAC PET, usa como estratégias de marketing
publicações no Facebook, onde marca seus clientes nas postagens, a mesma acredita
que consegue atingir um número grande pessoas através destas publicações.
Os critérios para a escolha do local de seu estabelecimento, teve grande
peso por ser uma via movimentada, onde dispõe de espaço para estacionamento,
amplas acomodações para recepcionar seus clientes com seus pets. Com relação a
seus preços, os mesmos foram estipulados primeiramente sobre os custos da mão de
obra, qualidade dos serviços prestados e por último leva em consideração seus
concorrentes, tendo em vista que ela já possui carteira de clientes fixos, garantindo se
pela qualidade de seus serviços prestados.
Juliana explicou que atualmente peca por não fazer uma pesquisa de
satisfação para avaliar a qualidade de seus serviços, a mesma informa que no
passado entrava em contato com seus clientes através de telefonemas, porém devido
à falta de tempo atualmente não o faz.
Seu grande diferencial no mercado, acredita ela, é devido a sua qualidade
nos serviços prestados e sua vasta experiência no ramo, reconhecida pelos seus
clientes, que por sua vez acabam divulgando o pet shop para outras pessoas.
A entrevistada acredita que a perspectiva para o mercado futuro é de um
crescimento promissor, onde relata que virão profissionais de outros estados com
novas técnicas na área de banho e tosa, com novos acessórios para agregar ainda
mais os serviços já prestados.
Através da entrevista realizada com os proprietários, foi possível concluir
que ambos utilizam como forma de marketing as redes sociais para divulgarem seus
serviços, onde segundo a teoria citada por Kotler (1998), marketing é um processo
social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam
através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros. Logo pode se
afirmar que ambas estão trabalhando dentro da teoria de conceito de marketing.
Com relação a localização de seus estabelecimentos, as proprietárias
informam que o principal fator para escolha foi a possibilidade de oferecer
estacionamento para seus clientes. Já com relação a preço, Sandra proprietária do Pet
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Shop Amicão, relata que os mesmos são estipulados primeiramente com base na
qualidade de seus serviços prestados, ignorando o preço aplicados pelos seus
concorrentes, enquanto que Juliana proprietária do Pet Shop Fac Pet, estipula seus
preços primeiramente sobre os custos da mão de obra, e na qualidade de seus
produtos, porém também não leva em consideração suas concorrentes. Ambas
também divergem com relação à pesquisa de satisfação, visto que Sandra prioriza
esta através de contato telefônico e aplicativos de mensagens, e Juliana não prioriza
tal pesquisa por falta de tempo hábil para realizá-la.
Com relação ao diferencial no mercado, Sandra acredita que profissionais
qualificados no mercado são seu grande diferencial, já Juliana acredita na qualidade
dos seus serviços prestados, independente da qualificação do profissional que irá
executá-lo.
Estratégias estas confirmadas através da teoria escrita por Kotler &
Armstrong (2004), o marketing interno significa que a prestadora de serviços deve
treinar e motivar efetivamente seus empregados que entram em contato com os
clientes e todo o pessoal de serviços de apoio para que trabalhem em equipe no
sentido de fornecer satisfação ao cliente. O marketing interativo significa que a
qualidade dos serviços depende fortemente da qualidade da interação compradorvendedor durante a execução deles. No marketing de serviços a qualidade do serviço
é dependente da pessoa que a executa e da qualidade que é feita.
As entrevistadas têm a mesma visão com relação ao mercado futuro, onde
preveem crescimento, visto surgimento de novas técnicas que visam facilitar os
serviços, novos profissionais se formando na área, e, o crescimento da demanda nos
serviços.
Portanto para Gomes, (2011), as empresas estão se atualizando para
atender os mais elevados níveis de necessidade dos consumidores, que está cada vez
mais diversificada, determinando suas preferências e compras não apenas pelo preço,
mas pela paixão pelos seus animais de estimação. Assim, com o aumento da procura
por produtos e serviços deste mercado, gerados devido à crescente adoção de
animais de companhia, as indústrias buscam desenvolver produtos que vão dos mais
simples aos mais sofisticados.
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6. CONCLUSÃO

O objetivo geral desta pesquisa foi alcançado, pois foi possível identificar
as ações de marketing utilizadas pelas duas mais renomadas pet shops da região de
Curitiba, onde ficou constatado que elas utilizam as redes sociais e indicações de seus
clientes para divulgar seus serviços. Elaboração de preço e localização também foram
identificadas, pois o preço é estipulado com base nos custos gerados, e a escolha da
localização de suas lojas, foi visando oferecer maior comodidade a seus clientes.
Ações estas baseadas na teoria Churchil & Peter (2000), onde relatam que marketing
é o que as empresas fazem e devem fazer para criar valor para seus clientes e
alcançar seus objetivos, isto inclui o desenvolvimento de planos e estratégias

de

marketing.
A partir da análise desses resultados sugere-se que as pet shops
continuem a divulgarem seus serviços através de redes sociais, visto que tais ações
tem dado resultado, e que invistam em novidades e diversidades de produtos, pois os
clientes estão cada vez mais dispostos a gastarem com seus animais de estimação. A
ação que deve ser adotada pelas proprietárias, é com relação à pesquisa de
satisfação, que não é feita com a justificativa de falta de tempo, é crucial que tal
pesquisa seja feita, pois através dela que será medido o grau de desempenho dos
seus serviços, possibilitando mensurar seus pontos negativos e positivos.
Outra necessidade identificada através do formulário quantitativo e
qualitativo, aplicado aos clientes dos pet shops da região da CIC, foi o interesse em ter
a possibilidade de acompanhar via web o seu pet, sendo que isto traria mais
transparência e segurança, tanto para o cliente como para o proprietário.
É importante que as empresas cativem e satisfaçam seus clientes, por
meio de um melhor atendimento e preços acessíveis, fazendo assim com que os
mesmos retornem, pois conhecer a verdadeira necessidade do cliente, e conquistar a
sua confiança, é um instrumento fundamental para a empresa que deseja tornar-se
competitiva e lucrativa conquistando seu espaço no mercado de pet shop.
É essencial que proprietários de lojas de produtos para animais busquem
compreender as expectativas de cada cliente, assim conseguem realizar ações de
marketing que proporcione um serviço diferente e exclusivo dentro do mercado que
está cada vez mais competitivo (Crestani, 2012).
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Para pesquisas futuras segure-se que interessados pesquisem os
mercados de pet shops de outros Estados, ou até mesmo fora do país, afim de
identificar novos métodos e ações de marketing utilizadas.
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Resumo
O Hospital Veterinário Santa Mônica foi constituído pelo Dr. Roberto Luiz Lange e Dra.
Monica Estephani Lange no ano 2008 que antes se chamava Clinica Veterinária Santa
Mônica fundada em 1991 com a intenção de oferecer o melhor atendimento
veterinário. Este artigo demonstra a importância do pós-venda para a fidelização do
cliente, tratando de assuntos como qualidade do serviço, suas características e
definições, aborda a competitividade do setor, a necessidade de saber como está a
satisfação do cliente com relação ao serviço recebido, ou seja, aquele que foi
adquirido, além da importância de se medir esta satisfação, o artigo mensurou a
qualidade na prestação de serviço do estabelecimento utilizando como técnica a
pesquisa qualitativa com os clientes e entrevista com o proprietário do hospital para
saber se sua visão de satisfação do cliente está de acordo om a realidade atual além
de análise documental.
Palavras-chave: Serviços; Pós-venda; Satisfação do cliente.
1. INTRODUÇÃO
O setor de serviços tem se desenvolvido continuamente na economia
mundial, gerando um maior número de empregos, tendo uma participação maior no
Produto Interno Bruto em relação aos outros setores. Segundo Lovelock e Wright
(2004) o setor de serviços corresponde hoje a 55% do Produto Interno Bruto (PIB) do
Brasil, no mundo em alguns países chega a 80% como é o caso dos EUA.
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Com o crescimento do mercado de serviços surge a necessidade de se
estudar a satisfação do cliente pelo serviço prestado, saber se o cliente tem total
conhecimento do serviço o qual está comprando e se suas dúvidas foram totalmente
tiradas, pois com o aumento do número de concorrentes encontra-se a necessidade
da fidelização de clientes.
A falta de atenção com cliente do início ao fim do processo da realização
do serviço que foi prestado acaba impactando no seu retorno ao estabelecimento, com
isso surge a necessidade de saber como ficou a satisfação do cliente com relação ao
serviço adquirido.
Para se estabelecer no mercado e garantir a sobrevivência empresarial, é
necessário mensurar a satisfação dos clientes quanto aos serviços prestados, apontar
oportunidades e ameaças e administrá-las da melhor maneira possível para que a
instituição consiga transformá-los em uma vantagem competitiva.
Somente com a execução de um bom serviço de pós-venda é possível
mensurar a satisfação do cliente com relação ao serviço adquirido, saber se o serviço
ficou dentro de suas expectativas e se foi realizado com qualidade, mas somente
através de análise de feedbacks obtidos em pesquisas realizadas com clientes seja o
resultado positivo ou negativo, pode-se elaborar uma estratégia com a finalidade de
alcançar os objetivos desejados e pré-estabelecidos.
A finalidade deste estudo foi demonstrar para o Hospital Veterinário Santa
Mônica que o pós-venda tem grande importância para o futuro de uma organização,
pois com um sistema bem elaborado a empresa poderá se manter no mercado como
empresa referência.
Foi avaliada a satisfação dos clientes com relação aos serviços oferecidos
pelo Hospital Veterinário Santa Mônica, avaliado o processo de prestação de serviços
aplicados e a opinião dos clientes com relação aos procedimentos utilizados, analisado
e mensurado os pontos positivos e negativos do processo e identificado o processo de
acordo com o cliente.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico consiste em realizar estudos de livros existentes para
fundamentar uma pesquisa, serve para demonstrar que o pesquisador tem
conhecimento suficiente em relação ao tema pesquisado.
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De acordo com os autores Marion, Dias e Traldi (2002, p.38) “o referencial
teórico deve conter um apanhado do que existe, de mais atual na abordagem do tema
escolhido”.
Para Lakatos e Marconi (2003) o referencial teórico permite verificar o
estado do problema a ser pesquisado, sob o aspecto teórico de outros estudos e
pesquisas já realizados anteriormente.

2.1 SERVIÇO

Serviço tem diversos significados, registram variadas acepções desse
substantivo masculino nos quais um serviço podendo ser ação ou efeito de servir, de
dar de si algo em forma de trabalho, exercício ou desempenho de qualquer atividade,
o próprio trabalho a ser executado ou que se executou.
Para Fitzsimmons (2005, p.30) “um serviço é uma experiência perecível,
intangível, desenvolvida para um consumidor que desempenha o papel de coprodutor”.
Qualquer empresa que esteja no mercado com a disposição de entregar
algo para satisfazer a necessidade da sociedade oferece algum tipo de serviço, seja
ele um bem, um produto ou mercadoria.
“Serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte possa oferecer a
outra e que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua
produção pode ou não estar vinculada a um produto físico” (KOTLER, 1998, p.412).

2.2 QUALIDADE EM SERVIÇO

De acordo com Cobra (1992) com a passar do tempo o serviço começou a
ser devido de acordo com a necessidade e o desejo do cliente o qual deve ser
mensurado através de alguns aspectos, no qual é a qualidade que passou a ser
definida uma previsão e a superar as suas expectativas de venda de um determinado
serviço.
A qualidade requer um conjunto bem definido de ações que as empresas
devem seguir, para se destacar no mercado a qualidade do serviço prestado deve ter
um diferencial perante os concorrentes, sendo o principal objetivo superar as
expectativas do cliente no atendimento.
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“O prestador de serviços deve identificar as expectativas do cliente-alvo
quanto à qualidade de serviços. Infelizmente, é mais difícil definir e julgar a qualidade
de serviços do que a qualidade dos produtos” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.459).
O conceito de „qualidade‟, embora possa ser facilmente entendido, é de
difícil definição, como ressalta Garvin (1992).
Qualidade abrange diferentes elementos, tais como a melhoria de vida no
trabalho e nas condições ambientais, a promoção da diversificação de funções,
facilitação do comércio e realce da competitividade. Garvin (1992) identifica cinco
abordagens básicas para definir o que vem a ser qualidade:
1. Qualidade transcendental:
2. Qualidade baseada no produto;
3. Qualidade baseada no usuário;
4. Qualidade baseada na produção;
5. Qualidade baseada no valor.

Para abordagem transcendental, a qualidade se constituiria na excelência
inata, uma característica absoluta, passível de ser apreendida, porém, não de ser
definida.
A abordagem baseada no produto decorre da visão econômica, que
estabelece qualidade como precisamente definida e medida, matematicamente
definida em função dos atributos que o produto possui ou das suas características
inerentes.
“Quando a definição da qualidade passa a ser abordada do ponto de
vista do usuário, ela pode ser entendida como a capacidade de
promover a satisfação de uma necessidade, de forma adequada às
preferências do consumidor, o que significa estar adequada ao uso”
(JURAN, 1974, p.103).

Na abordagem baseada na produção, a qualidade tem seu foco ao lado da
oferta, em conformidade com as exigências ou grau em que o produto está de acordo
com o projeto ou especificações. É uma forma de atitude relacionada, mas não
equivalente à satisfação e que resulta da comparação das expectativas com as
percepções de desempenho efetivo. Assim, o que os clientes fazem é, em resumo,
comparar o serviço que recebem com o serviço que, segundo suas expectativas,
deveriam receber.
“Na abordagem da qualidade centrada no valor, os custos e os preços
adquirem relevo e um produto de qualidade é aquele que provê desempenho ou
conformidade a um preço ou custo aceitável" (GARVIN, 1992, p.67).
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Desse modo, é importante que a empresa se preocupe constantemente
com a qualidade do serviço que presta, medindo-o por meio da percepção dos
clientes. “Assim, se um cliente julga ter recebido um serviço cuja qualidade supera às
suas expectativas, ele considera ter recebido uma prestação de qualidade superior e
se sente inclinado a utilizá-lo novamente, ou recorrer à empresa que o prestou”
(KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p.460).
As grandes transformações verificadas na economia mundial têm definido
uma nova ordem: competição. Segundo Moura (1997, p.11) “as empresas disputam
esse mercado único e vale a máxima de que sobrevive o melhor, aquele que se
preparou para essa nova ordem”.
“Uma empresa vive de resultados, e só é possível vender se o
mercado absorver os produtos ou serviços da empresa, e o fazem se
suas expectativas e desejos forem atendidos, para isso a empresa
deve conhecer sua clientela e ofertar produtos ou serviços que atenda
em preços, prazos e qualidade” (MOURA, 1997, p.12).

Dentro deste contexto, a qualidade deixa de ser uma dificuldade nas
organizações, passando a ser um desafio para se tornar a vantagem, o diferencial.
“A garantia de um serviço tem um evidente apelo de marketing. Mais
importante, no entanto, a garantia de um serviço pode redefinir o
significado do serviço para um setor pelo estabelecimento de padrões
de qualidade” (FITZSIMMONS, 2005, p.166).

A importância da qualidade dos serviços mostrou-se de fundamental
importância para as empresas, o futuro de uma empresa depende de sua capacidade
de entender os requisitos de qualidade, e o que seus clientes esperam.
A qualidade requer um conjunto bem definido de ações das empresas, um
serviço bem feito, um serviço desejado perfeitamente, é o atendimento das empresas
à sociedade, estando atentos para as necessidades dos clientes e surpreendê-los.
2.3 CARACTERÍSTICAS E DEFINIÇÕES
O setor de serviços ocupa posição de destaque na economia em todos os
países desenvolvidos. No Brasil, o serviço está em crescimento, pois a demanda dos
consumidores e compradores organizacionais aumentou junto com as novas
tecnologias que tornaram os serviços mais acessíveis, isso de acordo com Lovelock e
Wright (2004).
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Para se entender o conceito de serviços, Johnston e Clark (2002)
descrevem que é o modo como à organização gostaria de ter seus serviços
percebidos por seus clientes, funcionários, acionistas e financeiros; em outras
palavras, o conceito de serviço é a proposição do negócio.
Kotler (1994) cita três atitudes para as empresas solucionarem este
problema: investir, padronizar e monitorar a satisfação do consumidor.
a) Investir em seleção e treinamento de pessoal na prestação de bons
serviços.
b) Padronizar o processo de prestação de serviços por toda a organização
c) Monitorar a satisfação do consumidor através do sistema de sugestões,
reclamações e comparação de compra, possibilitando que os serviços fracos sejam
detectados e corrigidos.
“Os indivíduos diferem entre si e por isso é possível encontrar diferenças
na qualidade entre funcionários de uma mesma organização” (LAS CASAS, 2012,
p.285).
De acordo com Cobra (1992) existem quatro características básicas do
serviço: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade.
Intangibilidade: ao contrario do produto, serviço não pode ser provado,
apalpado, ouvido ou cheirado antes de ser comprado. O principal desafio é tornar
serviço tangível, por exemplo, a localização do local que se realiza serviço.
Inseparabilidade: o serviço deve ser consumido imediatamente, não
podendo ser estocado para venda ou ser consumido posteriormente.
Variabilidade: são altamente variáveis, pois dependem de quem os realiza
e quando são realizados.
Perecibilidade: como um serviço não pode ser estocado, se não for usado,
está perdido para sempre, isto pode representar um sério problema para a empresa
prestadora quando a demanda é flutuante, como acontece nas empresas que lidam
com serviços de demanda cíclica, sazonal ou irregular.
Para Semenik e Bamossy (1995) os serviços em que o cliente esteja
presente, haja uma interação entre cliente e prestador de serviços, o cliente também
passa a fazer parte do serviço.
Se as empresas não montam uma estrutura capaz de suportar os picos,
prestarão serviços precários quando a demanda estiver mais elevada e se a empresa
não se adapta para o fraco movimento, naturalmente terão capacidade ociosa e custos
mais elevados nos momentos em que a demanda estiver mais baixa, ou seja, ao
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montarem sua estrutura empresas de serviços devem levar em consideração as
flutuações e adotar estratégias flexíveis e adequadas para enfrentar cada situação não
baixando a qualidade do serviço prestado, garantindo assim sua carta de clientes.
“A importância de serviço diz respeito ao presente, o que a
organização faz agora e o que seus clientes pensam que ela faz hoje,
e não necessariamente o mesmo que a visão ou missão de uma
organização, a visão de uma organização diz respeito a onde ela
espera estar em algum momento no futuro” (JOHNSTON; CLARK,
2002, p.296).

Na qualidade dos serviços, tem que haver o comprometimento de todos os
envolvidos, Schmenner (1999, p.100) “na empresa orientada para a qualidade, os
defeitos não são desculpas para culpar outros, mas simplesmente uma indicação de
que todos precisam trabalhar juntos para eliminar as causas dos defeitos”.

2.4 COMPETITIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Empresas de prestação de serviços precisam elevar o grau de
produtividade para garantir sua participação no mercado, buscando aumento de sua
produtividade

e

industrialização

do

serviço,

acrescentando

equipamentos

e

padronizando o serviço. Levitt (1985) recomenda a essas empresas que adotem uma
atividade de manufatura para produzir serviços com alta produtividade.
De acordo com esse princípio, podem-se relacionar os elementos básicos
da competitividade Slack (1993, p.19), “no que se refere a uma linha de manufatura:
qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo”. Assim, pode-se afirmar
que na prestação de serviços é possível distinguir entre aspectos internos e externos
de cada elemento básico da competitividade e que o desempenho de cada um deles
contribui para o desempenho externo da operação inteira - o desempenho que o
consumidor vê.
Os aspectos externos do desempenho podem ser focados separadamente,
porém, os aspectos internos do desempenho são relacionados de forma mais íntima e
complexa. A implicação disso é que não se trata de saber quais objetivos internos de
desempenho são mais importantes, mas de que maneira eles contribuem para o
desempenho como um todo e, principalmente, como cada um deles pode ser
aperfeiçoado para elevar a competitividade.
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2.5 SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Uma empresa prestadora de serviços para ser bem sucedida, é necessária
que ela saiba atender excedendo às expectativas do cliente e não atender de acordo
com o ponto de vista da própria empresa. “Por exemplo, as empresas de locação de
carros e as grandes redes de hotéis uniram-se as companhias aéreas para oferecer
descontos através de programas de fidelidade” (FITZSIMMONS, 2005, p.50).
Para avaliar as expectativas do cliente, a empresa deve levar em
consideração as bases culturais vigentes na sociedade tais como as estruturas sociais
predominantes, as condições competitivas existentes no mercado, a situação
econômica do país e os aspectos legais e regulatórios que regem aquela atividade
econômica.
Todavia, alguns serviços não são de avaliação imediata ou apresentam
dificuldades para serem avaliados, mesmo depois de recebidos.
O consumidor tem mais dificuldade de avaliar um serviço do que um
produto. A percepção da qualidade do serviço resulta da comparação que o
consumidor faz entre as suas expectativas a respeito do serviço e o serviço recebido
de fato.

2.6 A IMPORTÂNCIA DE MEDIR A SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Cliente satisfeito é cliente feliz. Manter clientes satisfeitos não basta, ou
seja, não se mantêm clientes apenas satisfeitos. É preciso encantá-los, ou melhor,
surpreendê-los.
Segundo Kotler (1994, p.546) “o cliente busca sempre um melhor valor,
porém quando está muito satisfeito, não trocará de prestador de serviços. Eles
compram da empresa que acreditam que lhes oferece o mais alto valor de consumo”.
Eles são maximizadores de valor, dentro dos limites de sua capacidade de
pesquisar, do seu nível de conhecimento, mobilidade e renda. Eles estabelecem suas
expectativas de valor e agem em função delas, comparando assim o valor real que
recebem ao consumir um produto ao valor esperado (o que afeta seu nível de
satisfação e seu comportamento de recompra).
Mensurar a satisfação dos clientes com a qualidade dos serviços que eles
recebem apresenta inúmeros benefícios:
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1. Uma percepção mais positiva dos clientes quanto à empresa provedora
de serviços;
2. Disponibilização

de

informações

precisas

e

atualizadas

das

necessidades dos clientes;
3. Incremento da confiança desenvolvida nas transações entre cliente e
provedor de serviço, em função de uma maior proximidade entre as partes.
4. O estabelecimento de relações de lealdade. Uma satisfação cumulativa
com a qualidade dos serviços recebidos por parte do cliente pode ser um indicador
seguro e fundamental da performance atual e futura de uma empresa (Rossi e Slongo,
1998).
5.
2.7 SERVIÇOS MÉDICOS

A área de saúde deve prestar um excelente serviço aos clientes e
usuários, mas isso significa proporcionar todas as facilidades possíveis - desde a
facilidade de estacionamento à presteza no atendimento.
Segundo Cobra (1986, p.159), “a satisfação do cliente, depende de um
grande número de fatores objetivos e subjetivos”. Esses fatores envolvem a qualidade
do serviço prestado, de benefícios do serviço (o que o cliente espera que o produto
faça por ele, além do que o produto é), da adaptação do serviço às necessidades do
utilizador, a garantia de reposição quando isto for necessário, entre inúmeros outros.
É possível ampliar a quantidade de pacientes atendidos diariamente com a
melhoria da qualidade no atendimento desde que o estabelecimento ofereça garantia
ao serviço médico prestado.
3. METODOLOGIA

Vários métodos de investigação podem ser aplicados, tudo depende do
tema pesquisado, do objetivo da pesquisa, do estado dos conhecimentos e dos
múltiplos acontecimentos que levam a realização do estudo, sua organização varia de
acordo com os aspectos da apresentação que podem ser realizados como tipo de
pesquisa, população e amostra, coleta de dados ou análise de dados.
O tipo de pesquisa utilizado será o estudo de caso que, segundo Bonoma
(1985, p.209), “quando um fenômeno é amplo e complexo, onde o corpo de
conhecimentos existente é insuficiente para permitir a proposição de questões causais
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e quando um fenômeno não pode ser estudado fora do contexto no qual ele
naturalmente ocorre".
O estudo de caso é uma analise de uma determinada situação, seja ele
simples e específica ou complexa e abstrata. O caso é sempre bem delimitado,
devendo ter seus contornos claramente definidos durante o estudo.
Yin (2005) citado por Gil (2008, p.58), diz que o estudo de caso pode ser
visto como um método de pesquisa e pode ser definido como um conjunto de dados
que descrevem uma fase ou uma totalidade do processo social de uma unidade. O
estudo de caso obtém evidências partindo de seis fontes de dados: documentos,
registros de arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e
artefatos físicos e cada uma delas requer habilidades específicas e procedimentos
metodológicos específicos.
A grande vantagem dessa metodologia é que o enfoque de um único caso
pode ser analisado, permitindo que este seja examinado quando o investigador possui
recursos adequados para a pesquisa.

3.1 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS

Através de pesquisa quantitativa foi mensurado a satisfação do cliente com
relação aos serviços prestados pelo Hospital Veterinário com aplicação de
questionário para os clientes, de acordo com a seguinte escala:
 Muito satisfeito
 Satisfeito
 Nem satisfeito / nem insatisfeito
 Insatisfeito
 Muito insatisfeito
As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente,
procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de
pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante
análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes dos dados
coletados. (GIL, 2008, p.55).

A técnica permite mensurar diariamente o número de respostas em cada
um dos itens, de modo não identificado, a fim de determinar os percentuais de
satisfação e insatisfação dos clientes que visitam o Hospital Veterinário.

79

3.1.1 Pesquisa Documental

Além da técnica citada, pesquisas quantitativas, foram utilizados dados
secundários obtidos através de pesquisa documental a ser realizada nos documentos
da organização (estatutos, atas de reuniões, contratos e afins) para construir uma
análise ampla e profunda da situação, foi efetuada a triangulação de dados que, tem
por objetivo básico abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e
compreensão do foco em estudo.
“A pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos
de pesquisa” (GIL, 2008, p.45).
3.1.2 Questionário

Como a pesquisa foi realizada junto aos clientes do Hospital Veterinário em
determinado espaço de tempo, optou-se por aplicar o questionário, pois este pode ser
formulado com perguntas que podem ser abertas ou fechadas que levam a respostas
positivas ou negativas sem ter a necessidade de maior explicação para a pessoa que
o está respondendo, assim como está citado por Andrade (2010, p.134) “Para elaborar
as perguntas de um questionário é indispensável levar em conta que o informante não
poderá contar com explicações adicionais do pesquisador”.
As perguntas foram realizadas com 100 clientes do Hospital Veterinário
Santa Mônica.

3.1.2 Entrevista

A entrevista é uma técnica de coleta de dados onde são colocadas
pessoas frente a frente onde uma pessoa é o entrevistador e a outra ou o grupo são
o(s) entrevistado(s), onde devem ser elaboradas perguntas que ao final da entrevista
tenham atingido o objetivo pesquisado.
Segundo Gil (2008) devido sua flexibilidade a entrevista é adotada como
técnica fundamental de investigação nos mais diversos campos e pode-se afirmar que
parte importante do desenvolvimento das ciências sociais nas últimas décadas foi
obtida graças a sua aplicação.
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Gil (2008) ainda cita algumas vantagens da aplicação da entrevista em
uma pesquisa.
a) A entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais
diversos aspectos da vida social.
b) A entrevista é uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em
profundidade com relação ao comportamento humano.
c) os dados obtidos são suscetíveis a classificação e de quantificação.

4. ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados é o ato de transformar um conjunto de dados em
informações para um entendimento racional, onde quem olhar um gráfico poderá
entender o seu significado e assim fazer uma analise racional do assunto pesquisado.
4.1 PESQUISA REALIZADA COM CLIENTES

Foram aplicados 100 questionários, com 10 perguntas cada, aos clientes
do Hospital Veterinário Santa Mônica, onde as sete primeiras perguntas tinham a
intenção de saber a satisfação do cliente com os serviços prestados pelo
estabelecimento e as três últimas perguntas eram para saber o que poderia ser
melhorado na infraestrutura para dar mais comodidade para o cliente e o animal
atendido.
GRÁFICO 1 - SATISFAÇÃO DO CLIENTE - GERAL
3% 2% 1%
FONTE: Os autores

MUITO SATISFEITO

32%

SATISFEITO
NEM SATISFEITO / NEM
INSATISFEITO

62%

INSATISFEITO
MUITO INSATISFEITO

Fonte: Os autores
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No estudo realizado pode-se notar que os clientes em 62% dos
atendimentos estão muito satisfeitos e 32% estão satisfeitos, logo chega-se a
conclusão que o estabelecimento presta um bom atendimento para os clientes
garantindo assim 94% de satisfação.
GRÁFICO 2 - MOTIVO DE ESCOLHA DO HOSPITAL
12%
38%

RECOMENDAÇÃO DE
CONHECIDO
OUTRO
BOM ATENDIMENTO

40%

LOCALIZAÇÃO

10%

Fonte: Os autores

O gráfico 2 consegue demonstrar que a satisfação é um ponto alto do
hospital, pois 40% dos clientes escolheram o hospital para que seu pet fosse atendido
devido o bom atendimento e 38% dos clientes chegaram ao hospital por
recomendação de um conhecido.
GRÁFICO 3 - VOCÊ RECOMENDARIA O HOSPITAL
1%

SIM
NÃO

99%

Fonte: Os autores
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No gráfico 3 comprova-se a satisfação positiva dos clientes, pois 99% dos
entrevistados recomendaria o hospital, porém o proprietário do estabelecimento Dr.
Roberto, deve dar atenção ao 1% que não estaria recomendado o hospital para outra
pessoa.
GRÁFICO 4 - SATISFAÇÃO COM O TEMPO DE
ESPERA
11%

1%

MUITO SATISFEITO

3%
SATISFEITO

49%
NEM SATISFEITO / NEM
INSATISFEITO

36%

INSATISFEITO
MUITO INSATISFEITO

Fonte: Os autores

Apesar do bom resultado com relação a satisfação dos clientes no geral, o
tempo de espera para o atendimento deve ser melhorado, pois 11% dos clientes estão
insatisfeitos e 1% está insatisfeito. A organização é eficiente em outros quesitos tais
como, atendimento do médico veterinário e seu auxiliar, no atendimento da
recepcionista, tem bons instalações e bons consultórios, mas acaba deixando a
desejar no tempo de espera.

4.2 PESQUISA DOCUMENTAL

Com relatório de atendimento dos clientes que foi cedido pela organização,
onde demonstra a quantidade de atendimentos dia e mês, foi possível analisar e
mesurar os atendimentos realizados pelo hospital, na tabela 1 demonstra que os
animais são classificados como caninos e felinos sendo os caninos classificados de
quatro tipos, pequeno, médio, grande e gigante, já os felinos não tem classificação.
Além dos documentos cedidos pela organização foi acessado também o
site do estabelecimento a fim de se obter informações sobre localização e fundação do
hospital.
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Tabela 1 – Atendimentos realizados
TIPO DO ANIMAL
CANINO PEQUENO
CANINO MÉDIO
CANINO GRANDE
CANINO GIGANTE
GATO
TOTAL DE ATENDIMENTOS

MÉDIA DE ATENDIMENTO MÊS
658
12
140
28
219
1057

Fonte: Os autores

GRÁFICO 5 - ATENDIMENTOS POR TIPO DE ANIMAL

21%
3%

CANINO PEQUENO
CANINO MÉDIO
CANINO GRANDE
CANINO GIGANTE

13%

62%

GATO

1%

Fonte: Os autores

No gráfico 5 é possível identificar a porcentagem de atendimentos
realizados por tipo de animal, onde os felinos representam 21% dos atendimentos e os
caninos representam 79% dos atendimentos realizados.
Sabendo o que cada tipo de animal representa o proprietário do hospital
poderá avaliar se o processo está de acordo com a qualidade dos serviços prestados,
poderá também mensurar o tempo de espera para cada tipo de animal e assim
melhorar a agenda de atendimentos dia.

4.3 ENTREVISTA COM PROPRIETÁRIO

Os principais objetivos da administração do Hospital Veterinário Santa
Mônica atualmente são a conclusão da obra de ampliação e a criação de um
organograma para definir corretamente as funções de cada funcionário, pois na sua
concepção o Hospital não pode depender exclusivamente de uma só pessoa para
funcionar.
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Com relação aos clientes o Dr. Roberto afirma que se sentiu muito
satisfeito com a pesquisa e as respostas dos clientes. Referente as reclamações que
foram apontadas se prontificou a minimizar todos os pontos apontados.
Os serviços prestados pelo hospital estão totalmente dentro do padrão de
qualidade

dos

órgãos

regulamentadores,

dentro

deste

padrão

conta

com

equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados para atender qualquer
patologia, uma das diretrizes é sempre incentivar os profissionais a se atualizarem
constantemente para sempre atender melhor.
A satisfação do cliente é mensurada pelo Hospital principalmente pelas
redes sociais, pelo estacionamento sempre lotado e na não diminuição dos ganhos do
hospital, a administração do hospital trabalha como lema de stress zero com relação
aos clientes, resolvendo de imediato qualquer problema ou dificuldade encontrada pelo
proprietário do animal de estimação,
O portfólio de produtos é moderno e só são inseridos para indicação dos
veterinários aos clientes após treinamento, e após verificar a real eficácia de cada
produto, com essa política de trabalho o hospital se qualifica em sempre oferecer os
melhores produtos com eficácia garantida.
O hospital se preparou para atender cada vez melhor os clientes,
investindo em conforto, qualidade de atendimento em um ambiente limpo e agradável,
com salas de espera amplas e climatizadas, e o diferencial para o grande sucesso é
sempre pensar no cliente.
5. CONCLUSÃO

Em 1991 estava sendo fundada a Clinica Veterinária Santa Mônica que
tinha a intenção de oferecer o melhor atendimento médico veterinário da região, a
clinica nasceu com o conceito de ser uma empresa especializada em atendimento
clinico cirúrgico e estético de cães e gatos. Desde o início a clínica foi dirigida pelo Dr.
Roberto Luiz Lange e Dra. Monica Estephani Lange, que incansavelmente pautaram
por se manterem atualizados em conhecimentos e atentos para todas as inovações
tecnológicas que ocorrem em beneficio de clientes e de seus animais, oferecendo
assim, produtos de ponta e alinhados com todas as tendências de mercado.
O ano de 2008 foi um marco para os Drs. Roberto Luiz Lange e Monica
Estephani Lange, pois decidiram aprimorar ainda mais a disponibilidade dos serviços
médico hospitalares a seus clientes, focaram todos os seus esforços para o
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lançamento do Hospital Veterinário Santa Mônica, que persevera até hoje com o lema
que consagrou a clínica que é o de atender bem o seu cliente.
Esse artigo teve o objetivo de mensurar a satisfação dos clientes com
relação aos serviços prestados pelo hospital, os resultados foram mensurados através
pesquisa que foi realizada com os clientes e analise dos documentos cedidos pela
organização. Outro objetivo foi analisar se a visão do proprietário está de acordo com
o cenário atual de seu estabelecimento.
O principal objetivo foi atingido, pois foi possível mensurar a satisfação dos
clientes através dos questionários que foram realizados com os clientes do hospital de
modo que o estabelecimento tem 94% de aprovação dos clientes que alegaram
estarem satisfeitos com os serviços que foram prestados, onde foi demonstrado que a
visão que o proprietário tem com relação ao atendimento prestado pelo seu
estabelecimento está de acordo com a realidade atual.
Foi possível também identificar que o processo está de acordo com cliente
e é possível dizer que existe interação entre as diversas áreas do hospital, uma vez
que 99% dos entrevistados estariam indicando o hospital para outras pessoas, então
“a fluidez com que estas etapas se completam e interagem é que resulta na satisfação
dos clientes...” (LAS CASAS, 2012, p.291).
Os pontos positivos do hospital vão desde o atendimento da recepcionista
até o atendimento do médico veterinário onde pode-se notar que todos têm um
objetivo único que é satisfazer o cliente, mas algo que deve ser melhorado é o tempo
de espera no atendimento, pois 11% dos clientes estão insatisfeitos.
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Resumo
O presente trabalho demonstra os resultados obtidos junto ao levantamento de dados
referentes ao não fechamento de matrículas nos cursos Profissionalizantes em uma
unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) no estado do
Paraná, unidade de Araucária. Cita-se que, os crescentes índices de não efetivação de
matrículas nos cursos têm preocupado a gestão da unidade, uma vez que estes
impactam sobre o resultado financeiro e metas regionais. A pesquisa foi realizada
levando-se em consideração os dados levantados através de questionários aplicados
com três públicos diferentes, com o objetivo de entender os motivos da diminuição na
demanda de procura por cursos profissionalizantes, bem como, analisar o índice de
popularidade da unidade de Araucária e satisfação pelos serviços prestados pela
entidade. Toda esta análise foi de extrema importância para entender a situação da
unidade e propor melhorias tendo em vista a redução dos índices de matrículas. De
acordo com os resultados obtidos com as pesquisas, grande parte das pessoas que
procuraram a unidade, efetivando ou não a matrícula, conheceram a instituição,
localizada em Araucária, por meio de amigos e familiares, dessa forma, constatou-se
que falta investimento em divulgação por outros canais de comunicação, como rádio,
televisão e panfletagem. Outro ponto identificado com os questionários aplicados,
mostrou que, grande parte dos respondentes, não efetivou a matrícula na instituição
devido aos preços dos cursos, o que reforça o grande impacto que a crise econômica
causou no país, já que a instituição possui preços dentro do praticado em mercado.
Palavras-chave: Senai Araucária, matrículas; cursos profissionalizantes.
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1. INTRODUÇÃO

Esse trabalho analisou as causas do não fechamento de matrículas nos
cursos profissionalizantes de uma unidade do SENAI no Paraná, além de verificar se a
população da região conhece os cursos ofertados pela entidade localizada em
Araucária. A pesquisa apresentou, entre seus principais objetivos, classificar e
examinar os motivos declarados da diminuição da demanda de procura por cursos na
área da indústria, bem como, analisar o índice de popularidade da unidade de
Araucária e qualidade dos serviços prestados pela entidade.
Foram apresentados dados de uma pesquisa de nível municipal, que
investigou os motivos da baixa procura pelos cursos do Senai em Araucária, que
possibilitou a análise comparativa com o estudo que foi realizado com os alunos da
própria entidade em questão, visando a identificação do grau de satisfação dos
mesmos.
A referente pesquisa apresentou elementos, com informações que foram
coletadas na base de dados da instituição e por meio de entrevistas e questionários
com alunos e públicos de diversas categorias. Esses dados foram, logo a seguir,
analisados e comparados.
A unidade realiza cursos nas modalidades de formação inicial e continuada
de trabalhadores, aprendizagem industrial, cursos técnicos e de qualificação.
O foco da pesquisa se baseou no comportamento do consumidor, pois
reúne todas as atividades diretamente envolvidas na obtenção de produtos e serviços.
As escolhas de compra de uma pessoa são bastante influenciadas por
diversos fatores, principalmente de tomada de decisão, onde as pessoas escolhem
comprar ou não e também como empregar seus recursos disponíveis em itens
relacionados ao consumo, fazendo assim uma vinculação com os propósitos dos
profissionais de marketing, que buscam identificar as necessidades e induzir o cliente
a consumir o produto.
Este trabalho contribuiu para o avanço nos estudos do comportamento do
consumidor, ao evidenciar a relação entre as variáveis de marketing de
relacionamento e julgamento e significado do serviço, interatividade que ainda não
havia sido explorada em outros estudos. Busca-se saber o que de fato faz uma pessoa
escolher a instituição para realizar seus cursos. A maneira de conseguir e de fidelizar
um cliente pode se tratar da continuidade da instituição como marca sólida hoje
conhecida. Pode-se perceber que a empresa é uma das instituições mais lembradas
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nessa área de atuação. Por isso torna-se importante avaliar o grau de envolvimento
com seus clientes.
Com esse estudo pode-se avaliar o grau de importância, do conhecimento,
da lembrança da marca SENAI, quando o assunto é cursos de aprendizagem
industrial.
Através da análise do portfólio de cursos do Senai Araucária é possível
analisar qual a melhor estratégia para oferta e promoção dos serviços prestados,
atentando sempre para as necessidades e custo benefício para seus clientes. Por este
motivo este trabalho se faz importante ao público de interesse no mercado da
educação, como estudantes, educadores, empresas, indústrias em geral que utilizam
os serviços prestados pelo Senai Araucária, como utilizam a mão de obra qualificada
formada pela unidade.
Dessa forma, a seguinte pesquisa, visa analisar os fatores que influenciam
a opção do aluno pelos cursos do Senai Araucária.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico se trata da “linha filosófica, religiosa, política ou
ideológica de um autor, pesquisador ou estudioso” (RAMPAZZO, 2005, p. 73).
O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser
pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados e
possibilita fundamentar e dar consistência a todo o estudo, norteando a pesquisa,
apresentando um embasamento da literatura já publicada sobre o mesmo tema.

2.1 MARKETING

De acordo com Kotler (2005), pode-se estabelecer uma distinção entre as
definições sociais e gerenciais de marketing. De acordo com uma definição social,
marketing é um processo social por meio dos quais indivíduos e grupos obtém aquilo
que necessitam e que desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de
produtos e serviços.
Neste sentido, Las Casas (2007) acrescenta:

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades
concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar
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determinados objetivos da organização ou indivíduo e considerando
sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações
causam no bem-estar da sociedade (LAS CASAS, 2007, p.15).

2.2 OS 4 PS DO MARKETING

De acordo com Kotler (2005), os 4 P's são considerados um conjunto de
ferramentas utilizadas pela organização para alcançar seus propósitos e metas de
marketing para o seu público alvo, pois reúnem todas as etapas do planejamento de
ações de um Produto, desde a definição do seu Preço, a Promoção de suas
características e a Praça do seu mercado em potencial.

O mix de marketing é formado por quatro fatores: produto, preço,
distribuição e promoção. Estes fatores são responsáveis pela
satisfação das necessidades dos consumidores do mercado-alvo e ao
mesmo tempo responsáveis pela realização dos objetivos de
marketing da organização (SPAREMBERGER e ZAMBERLAN, 2008,
p. 97).

De acordo com esses autores, as “decisões de preço são especialmente
importantes porque afeta o volume de vendas de uma empresa e quanto dinheiro ela
ganha” (ANDRADE, 2010, p. 117).

É preciso que o preço divulgado pelas listas de preços a clientes e a
consumidores, seja justo e proporcione descontos estimulantes à
compra dos produtos ou serviços ofertados, com subsídios
adequados e períodos (prazos) de pagamento e termos de créditos
efetivamente atrativos (COBRA, 1992, p. 43).

De acordo com Andrade (2010, p. 125), o P de Praça se refere,
basicamente, a distribuição do produto ou serviço.

Nesse contexto, precisamos

analisar avaliar e decidir os seguintes aspectos:
 O tipo de canal, se direto ou indireto;
 O quanto o produto deve ser exposto no mercado, se de forma intensiva
seletiva ou exclusiva;
 Se haverá intermediários e quais os facilitadores que participarão desse
processo;
 Como será o procedimento administrativo ou de gerenciamento dos
canais de distribuição;
 O nível ou qualidade do serviço que deverá ser oferecido ao consumidor
final;
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 O nível das instalações físicas para operacionalizar a distribuição.

2.3 CONCORRÊNCIA

Um ponto relevante para a administração de marketing é a análise da
concorrência.
Segundo Cobra (1992), gerenciar minuciosamente a ação da concorrência
é um dos grandes desafios dos gestores de uma organização, pois exigem
negociações e planejamento. Investigar a atuação da concorrência é um fator de
grande importância, pois impulsiona a empresa a organizar-se e adaptar-se aos novos
mercados utilizando da inovação.
Concorrência é a disputa entre produtores de um mesmo bem ou
serviço com vistas a angariar a maior parcela do mercado possível.
As principais variáveis que orientam o jogo mercadológico da
concorrência são o preço, a qualidade do produto, a disponibilidade
nos pontos de venda e a imagem de que o produto goza junto aos
consumidores. Assim, as atividades que dizem respeito diretamente à
imagem do produto, como a publicidade e a programação visual, são
tão estratégicas quanto a distribuição e o preço (ARRUDA, 2006, p.
2).

De acordo com Kotler (2005, P. 160), um segmento não é atraente se já
possui concorrentes poderosos, agressivos ou em grande número. É ainda menos
atraente se for estável ou estiver em declínio, se os custos fixos forem altos, se as
barreiras à saída forem grandes ou se os concorrentes tiverem grande interesse em
permanecer nesse segmento. Essas condições levam a frequentes guerras de preço,
batalhas no campo da propaganda e lançamentos de produtos – o que torna a
competição onerosa.
Kotler (2000) especifica as “forças que determinam a atratividade
intrínseca

de

novos

concorrentes

potenciais,

substitutos,

compradores

e

fornecedores”. A atividade de um segmento varia de acordo com a configuração de
suas barreiras à entrada e à saída.
De acordo com Kotler (2000, p. 240) o segmento mais atraente é aquele
que tem grandes barreiras à entrada e pequenas barreiras à saída, de modo que
poucas empresas novas conseguem entrar nesse segmento e as que têm um fraco
desempenho podem sair dele facilmente. Quando tanto as barreiras à entrada quanto
as barreiras à saída são grandes, o potencial de lucro é elevado, mas os participantes
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enfrentam riscos maiores, uma vez que as empresas com desempenho insatisfatório
permanecem no segmento e continuam na luta.

Devido à competitividade dos mercados, já não basta compreender os
clientes. As empresas precisam começar a prestar muita atenção aos
seus concorrentes. Empresas bem-sucedidas projetam e operam
sistemas para obter informações contínuas sobre seus concorrentes”
(KOTLER, 2000, p.241).

De acordo com Kotler (2000, p. 240), quando tanto as barreiras à entrada
quanto as barreiras à saída são pequenas, as empresas entram no setor e saem dele
facilmente, e os retornos são estáveis e baixos. O pior caso verifica-se quando as
barreiras à entrada são pequenas e as barreiras à saída são grandes: as empresas
podem entrar no segmento em períodos bons, mas encontrar dificuldade para sair dele
em períodos ruins. O resultado é a capacidade excessiva e ganhos achados para
todos.

2.4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
De acordo com Kotler e Armstrong (2003, p. 118), diariamente os
consumidores tomam diversas decisões de compra. Muitas grandes empresas
pesquisam essas decisões detalhadamente para saber o que, onde, como, quanto e
por que os consumidores compram. Mas descobrir os motivos por trás do
comportamento de compra deles não é uma tarefa fácil às respostas geralmente estão
trancadas na cabeça dos consumidores.
A principal pergunta para os profissionais de marketing é: “Como os
consumidores responderiam aos inúmeros esforços de marketing que a empresa
poderia utilizar”? A empresa que realmente compreende como os consumidores
respondem às diferentes características, preços e apelos publicitários do produto
possuem uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes. O ponto de
partida é o modelo de estímulo e resposta do comportamento do consumidor. Este
modelo mostra que as ações de marketing e outros estímulos penetram na caixa preta
do consumidor e produzem determinadas respostas. Os profissionais de marketing
devem descobrir o que há nessa caixa preta.
Os estímulos de marketing consistem dos 4Ps: produto, preço, praça e
promoção. Os outros estímulos são as principais forças e acontecimentos nos
ambientes econômico, tecnológico, político e cultural do comprador.
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As compras do consumidor são extremamente influenciadas pelas
características culturais, sociais, pessoais e psicológicas. Na maior parte das vezes, os
profissionais de marketing não podem controlar esses fatores, mas devem leva-los em
consideração.
2.4.1 Fatores que influenciam o comportamento do consumidor

 Culturais: Cultura, subcultura, classe social;
 Sociais: Grupos de Referência, família, papéis e status;
 Pessoais: Idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, situação
Financeira, estilo de Vida, personalidade e auto imagem;
 Psicológicos: Motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes.
As necessidades podem vir de diversas formas, tais como: sensações
internas, que se caracterizam por desejos como fome, desejo de
impressionar alguém, necessidade de autoafirmação ou status. Como
podem surgir também de estímulos externos como um convite para
algum aniversário ou um anúncio em uma revista. Quando surge a
necessidade no interior do consumidor, o impulso para atendê-la é
chamado motivação (PORTELA, 2016).

De acordo com Paixão (2012), o grande diferencial competitivo de uma
empresa está em criar valor para o consumidor, mas para isso, necessita primeiro,
conhecê-lo melhor então analisar qual a melhor forma de atendê-lo.
Existem vários motivos que influenciam as pessoas a adquirirem
determinados produtos, dentre eles, se destacam os fatores culturais, demográficos,
étnicos, sociais, pessoais, familiares, situacionais, econômicos e de marketing.
Compreender o consumidor e todos esses fatores de influência é uma função
essencial do marketing, principalmente para uma contribuição efetiva do sucesso da
organização.

2.5 MARKETING PROMOCIONAL

O marketing promocional é considerada a melhor e mais barata ferramenta
para o aumento das vendas e para o crescimento de uma empresa, pois permite o
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direcionamento a um público específico e possibilita ações simples e de baixo custo,
sendo uma das estratégias mais rentáveis e eficazes.
Segundo Ferracciu (2007, p.12), marketing promocional é uma operação
de planejamento estratégico ou tático combinado, sinérgica e sincronizada mente, as
ações de promoções de venda com uma ou mais disciplinas das outras comunicações
multidisciplinares de marketing.
De acordo com Kotler (2000), uma das habilidades mais importantes em
marketing é a promoção, que é a parte da comunicação que se compõe das
mensagens destinadas a estimular as pessoas a tomar consciência dos vários
produtos e serviços da empresa, fazendo-as conhecer e interessar-se por eles. As
empresas lançam mão da propaganda, da promoção de vendas, do pessoal de vendas
e dos relações públicas para disseminar mensagens destinadas a atrair a atenção e
interesse.

2.6 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MARKETING

Na busca da satisfação de necessidades recíprocas organizacionais e de
consumidores e clientes, uma instituição precisa planejar o seu futuro. Mais do que
isso, precisa ser viável, sobrevivendo e crescendo quando possível.

O planejamento estratégico é o processo administrativo de
desenvolver e manter uma viabilidade entre os objetivos
organizacionais e os recursos e as oportunidades de mercado em
constante mutação. O alvo do planejamento estratégico é configurar e
reconfigurar o negócio da empresa e seus produtos de forma que eles
combinem produção de lucros e crescimento (KELLER E KOTLER,
2005, p. 76).

Sallenave (1991), afirma que “O planejamento estratégico é o processo
pelo qual os líderes mandaram seus objetivos e ações ao longo do tempo. Há um
domínio da gestão de topo, mas um processo de comunicação e de decisão que
determina o que envolve todos da empresa a nível estratégico”.
McCarthy e Perreault (1997, p.43) definem o planejamento estratégico
como um processo administrativo destinado a manter o equilíbrio entre os recursos de
uma organização e suas oportunidades de mercado.

...é um trabalho da alta administração que inclui não apenas o
planejamento das atividades do marketing, mas também produção
pesquisa e desenvolvimento e outras áreas funcionais. [...] os planos
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do departamento de marketing não são os planos de toda a empresa,
por outro lado, os planos da empresa devem ser orientados para
marketing. Os planos do gerente de marketing podem dar o tom e a
direção para toda a empresa. Assim usaremos planejamento
estratégico e planejamento estratégico de marketing com o mesmo
significado (McCARTHY e PERREAULT, 1997, p.43).

A visão do curto prazo é permeada de dúvidas e incertezas e a de longo
prazo então é vista como uma atividade esotérica, denominada por muitos como
futurologia. De posse de previsões econômicas, tecnológicas, sociológicas e políticas,
o administrador estratégico não pode prescindir hoje de um “mapa astrológico” para
sua empresa ou instituição. Modismo, insegurança. Não importa, dizem alguns,
acorrendo ao provérbio de que “é melhor prevenir do que remediar”.

2.6.1 Missão do negócio

Missão corporativa deve definir o seu negócio, explicitar que necessidades
devem ser supridas, em que mercado, com quais produtos e com que tecnologia, de
forma a refletir valores, crenças, desejos e aspirações dos responsáveis sobre a
direção da organização, bem como de seus públicos reivindicantes.
A missão deve ser baseada no passado, na origem da empresa, nas
raízes sobre a qual ela foi fundada, ao contrário da visão, que está
relacionada aos seus objetivos futuros, ou melhor, seu planejamento
para construir um futuro para o negócio e para os seus clientes (LIMA,
2016).

2.6.2 Análise de cenários

É preciso conhecer bem os ambientes internos e externos que constituem
o cenário empresarial de cada negócio para poder avaliar com discernimento as
competências organizacionais de um lado e a atratividade das oportunidades
ambientais de outro.
Segundo Godet (1996) cenário é o “conjunto formado pela descrição, de
forma coerente, de uma situação futura e do encaminhamento dos acontecimentos
que permitam passar da situação de origem à situação futura”.
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2.6.3 Avaliação de recursos

A avaliação dos recursos humanos de uma empresa pode ajudar a
identificar os pontos carentes e assim orientá-la a suprir determinadas deficiências.
No entanto com a estrutura organizacional revelar deficiências, é preciso
investir na modernização para que o conjunto organizacional não se desagregue.

2.6.4 Definição de objetivos e metas

É a fase de saber onde se está e aonde se pretende chegar. O objetivo é
algo que se quer alcançar e a meta é quantificação desse alvo.
Há diversos tipos de objetivos estratégicos a serem perseguidos, a curto,
médio e longo prazo: lucratividade, produtividade, excelência, participação de
mercado, volume de vendas etc.

2.6.5 Controle do plano

As mutações ambientais frequentes podem tornar um plano obsoleto antes
mesmo do final do período da sua duração.
Para evitar isso é de fundamental importância o controle não só das datas
de execução e de cobrança de resultados, como também de atualizações
imprescindíveis. As mudanças de cenário podem ser tantas que um plano básico
acabe ganhando várias versões de alternativas estratégicas.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho foi realizado tendo como base as informações oficiais
geradas por uma unidade do SENAI localizada na cidade de Araucária, Estado do
Paraná, tendo como base as relações entre matrículas, concluintes e potenciais
candidatos dos cursos de aprendizagem industrial.
Segundo Rodrigues (2007), metodologia científica “é um conjunto de
abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver
problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira sistemática.”
A pesquisa teve abordagem quantitativa e qualitativa, fazendo uso de
documentos, relatórios, contato telefônico, aplicação de questionários e manuais do
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SENAI Araucária. Assim sendo, o trabalho reuniu características de pesquisa
descritiva e exploratória com base em documentação de registros da própria unidade
do SENAI e contato direto.
Devido Araucária apresentar uma população de aproximadamente 133.428
habitantes, segundo o Censo IBGE (2015) - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, foram aplicados questionários, baseados nas informações de alunos da
instituição, alunos em potencial e público em geral para avaliação da popularidade e
reconhecimento da unidade. Os dados foram coletados via telefone e formulários com
perguntas fechadas e abertas, abordando em torno de 150 pessoas do público em
geral e 50 pessoas de grupo específico.

3.1 PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA

A pesquisa qualitativa está mais relacionada no levantamento de dados
sobre as motivações de um grupo, em compreender e interpretar determinados
comportamentos, a opinião e as expectativas dos indivíduos de uma população. É
exploratória, portanto não tem o intuito de obter números como resultados, mas
insights – muitas vezes imprevisíveis – que possam nos indicar o caminho para
tomada de decisão correta sobre uma questão-problema.
Os recursos mais usados na pesquisa qualitativa são as entrevistas
semiestruturadas em profundidade, observação em campo (observar o comportamento
do consumidor, por exemplo), entrevistas por telefone etc..A pesquisa qualitativa serve
para aprofundar conhecimentos já quantificados ou quando deseja-se criar uma base
de

conhecimentos

para

só

depois

quantificá-los.

O tamanho da amostra pode não seguir o rigor estatístico, mas deve ter na
amostra um retrato da população estudada, refletindo suas características. A pesquisa
qualitativa é indicada quando há a necessidade, por exemplo, de entender a
percepção do cliente quanto a um novo produto, compreender a escolha de voto dos
eleitores, analisar o modo de trabalho da concorrência, indicar as melhores ações para
uma campanha de marketing.
É a mais comum no mercado, e prioriza apontar numericamente a
frequência e a intensidade dos comportamentos dos indivíduos de um determinado
grupo, ou população.
Estas medidas são precisas e podem ser úteis para decisões mais
acertadas. Os meios de coleta de dados são estruturados, e entre eles estão
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a entrevista individual e os questionários (on-line, de autopreenchimento, por telefone,
presencial etc.), e muitos outros recursos, sempre com perguntas objetivas e muito
claras.
Neste caso, as ferramentas estatísticas devem ser aplicadas com rigor
para que haja a confiabilidade necessária para, através da amostra, inferirmos
resultados sobre a população de interesse.
Como exemplo de pesquisa quantitativa pode-se citar a prática constante
em anos eleitorais: a pesquisa de intenção de votos, que busca estimar através da
amostra o número total de eleitores que votariam em cada candidato.

3.2 AMOSTRAGEM

Amostragem é a ação, processo ou técnica de escolha de amostras
adequadas para análise. Segundo Shiraish (2012, p.77), “toda vez que se pensa em
um processo de amostragem, é fundamental definir o elemento de uma população, ou
seja, a pessoa ou o objeto sobre o qual desejamos obter informações”.
4. ANÁLISE DOS DADOS

A seção de análise dos dados tem por objetivo organizar e sintetizar os
dados coletados e, obviamente, atingir os objetivos propostos.
4.1 RELATÓRIO – PÚBLICO GERAL

Com o objetivo de avaliar a popularidade e reconhecimento da unidade
Senai em Araucária, perante a população da cidade, foram aplicados questionários
com 150 pessoas, independentemente de serem ou não, potenciais alunos da
instituição, não precisando apresentar, portanto, vínculo com a unidade. Essa
pesquisa faz parte do público em geral, descrito anteriormente na metodologia do
trabalho.
A partir da tabulação dos dados e análise dos gráficos, foi possível
identificar que 56% dos entrevistados conhecem a instituição e destes, 34,5% já
realizaram algum curso no local.
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Com base nessa visão, conclui-se que grande parte dos respondentes
conhece a unidade, percebe-se então que a falta de matrículas se deve a atual
situação econômica que o país enfrenta desde 2015.
Avaliou-se que 53% das pessoas consideram o Senai, independentemente
da região onde ele se encontra, uma das instituições mais lembradas quando se pensa
em cursos profissionalizantes, considerando que os outros 47% estão divididos entre
13 outras instituições com 5% de não informados.
Foi possível também, fazer um comparativo entre a segunda instituição
mais lembrada, entre os entrevistados, que representa 8% do quadro geral.
O investimento em divulgação nos principais canais de comunicação
representa, de forma significativa, um grande incentivo na adesão de um produto ou
serviço, nesse caso, foi possível identificar que 52% dos pesquisados costumam
pesquisar pela internet, quando estão interessados em algum produto ou serviço e
22% levam em consideração a indicação, o que reforça a importância no bom
atendimento ao cliente, que, indiretamente, pode ser disseminador dos produtos e
serviços que uma empresa oferece. (FIGURA 1)

Figura 1 - Principais canais de comunicação para procura de produtos e serviços

Fonte: Os autores (2016)

Outros fatores de grande relevância na atração do cliente à empresa se
dividem entre preço justo, boa localização e prestígio da instituição e principalmente a
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qualidade do objeto oferecido, sendo um dos fatores, considerados pelo público, mais
importante.
4.2 RELATÓRIO – ALUNOS DA INSTITUIÇÃO

Com o objetivo principal de atingir o público de estudantes que frequentam
o Senai em Araucária, a pesquisa com os alunos da instituição tem por finalidade a
identificação do grau de satisfação pelos serviços prestados pela entidade.
Com
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questionários

aplicados,

percebeu-se

que,

39%

dos

respondentes chegaram até a unidade por meio da indicação de amigos, o que reforça
o resultado da pesquisa anterior, com o público geral, onde, 40% dos pesquisados,
informou que conheceu a instituição por meio de outras pessoas.
O principal motivo pelo qual os alunos efetivaram a matrícula na instituição,
se deve a indicação de amigos e familiares, com 35% de escolha entre os
respondentes, fazendo parâmetro com a informação anterior. Nesse sentido, 29%
escolheu a empresa pela qualidade da unidade e dos cursos ofertados.
O grau de satisfação demonstrado pelos alunos da unidade Senai em
Araucária se mostrou condizente com a marca da empresa, considerada uma das
instituições mais conceituadas no quesito cursos profissionalizantes, principalmente
quando se faz um comparativo com a pesquisa aplicada com o público geral, onde
53% considerou a instituição uma das mais lembradas. Dos respondentes, 98%
indicariam a unidade e 91% fariam outro curso na instituição.
Outros fatores importantes de avaliação de uma empresa se baseiam na
qualificação, feita pelos consumidores, da estrutura e do atendimento prestados pela
mesma. Através do questionário aplicado com os alunos da entidade, constatou-se
que 89% estão satisfeitos com a estrutura do Senai em Araucária, avaliando a unidade
com ótima ou boa (FIGURA 2).
Nesta pesquisa, também foi avaliado o grau de satisfação com o
atendimento prestado pela secretaria e setor administrativo do Senai Araucária,
levando em consideração os fatores ótimo e bom, a avaliação ficou com 88% e 91%,
respectivamente.
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Figura 2 – Estrutura do SENAI em Araucária

Fonte: Os autores (2016)

Quando se fala em prestação de serviços, que envolvam educação e
ensino, a didática desempenhada por um professor precisa ser de qualidade. Dos
respondentes, apenas 4% considera o ensino prestado pelos técnicos de ensino como
regular, 95% avalia a didática como boa ou ótima (FIGURA 3).
Figura 3 – Didática aplicada pelos professores da unidade SENAI em Araucária

Fonte: Os autores (2016)
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4.3 RELATÓRIO – ALUNOS EM POTENCIAL

O questionário aplicado com os alunos em potencial tem como principal
objetivo, atingir as pessoas, que chegaram a procurar a unidade Senai em Araucária,
mas não efetivaram sua matrícula na instituição, tendo por finalidade a identificação
dos motivos que levaram ao não fechamento com a unidade.
Com 51 questionários aplicados, a principal razão pelo qual as pessoas
não efetivaram a matrícula com a instituição seria pelo valor dos cursos, com
percentual de 39% entre os respondentes (FIGURA 4).
Figura 4 – Motivos de não efetivação de matrícula nos cursos do SENAI

Fonte: Os autores (2016)

Outra questão abordada nesta pesquisa identificou que 47% chegou a
procurar oura instituição antes do Senai em Araucária, em contrapartida, apenas 31%
chegou a efetivar a matrícula com outra escola.
Através de contato telefônico foi abordado questões como, qual o meio de
comunicação as pessoas vieram a conhecer a instituição, qual a área do curso
desejado.
Foi constatado que o sexo masculino predomina na procura pelos cursos
do Senai em Araucária, 33% dos pesquisados relatam que foi através da internet que
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tomaram conhecimento da instituição em contrapartida apenas 2% dos entrevistados
conheceram o SENAI através do rádio, o curso de Técnico Administrativo aparece
como área de formação mais procurada por esse público estudado.
Segundo Ferracciu (2007), marketing promocional é considerado a melhor
e mais barata ferramenta para o aumento das vendas e para o crescimento de uma
empresa, pois permite o direcionamento a um público específico e possibilita ações
simples e de baixo custo, sendo uma das estratégias mais rentáveis e eficazes,
tornando-se uma das opções de investimento da unidade de Araucária.
5. CONCLUSÃO

Constituiu objeto deste trabalho, o estudo das razões do não fechamento
de matrículas em cursos profissionalizantes da unidade SENAI Araucária, tendo
consequências negativas em relação aos resultados financeiros e de produção da
unidade.
Foram analisadas as causas da diminuição nos índices de matrículas,
grau de satisfação dos alunos da instituição em relação aos serviços prestados e
índices de notoriedade da unidade perante a população de Araucária, sendo aplicado
questionários com três públicos diferentes, entre estes, alunos em potencial, que
procuraram a instituição, mas não efetivaram a matrícula, alunos do Senai e público
em geral, não precisando apresentar necessariamente nenhum tipo de vínculo com a
unidade.
Cabe neste item a apresentação de toda a conclusão do trabalho, bem
como proposta de diretrizes para nortear a atuação da unidade na mudança desse
quadro. O levantamento de dados evidenciou que 56% dos respondentes do público
em geral conhecem o Senai, localizado em Araucária e, em outro seguimento, 98%
dos alunos indicariam a instituição para amigos e familiares. Em contrapartida, mesmo
com bons índices de notoriedade e satisfação dos clientes, o fechamento de cursos
continuava decaindo, sendo necessário buscar informações com pessoas que
procuraram a unidade, mas não chegaram a efetivar a matrícula.
Com base nos dados colhidos, constatou-se que 39% dos respondentes
indicou o preço com uma das razões principais para a desistência em matricular-se na
instituição. Como a instituição possui preço dentro do praticado em mercado e
considerando que a taxa de diminuição de alunos efetivos do Senai teve início a partir
do ano de 2015, verificou-se que uma das principais razões desse encolhimento de
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matrículas foi ocasionado pela crise enfrentada pelo país desde o início do período
anteriormente mencionado. Com índices de desemprego de 11,3% no 2º trimestre de
2016 (IBGE), a maioria das pessoas acaba deixando as qualificações em cursos em
segundo plano, priorizando outras necessidades.
Cabe a unidade utilizar deste atual cenário a favor no sentido de retenção
de novos alunos, principalmente quando se pensa no objetivo do curso
profissionalizante, que seria preparar o aluno para a prática profissional, trazendo
resultados para as indústrias e gerando um profissional qualificado e com maior
acesso as oportunidades de ascensão na carreira escolhida.
O instrutor como mentor deste aluno poderá desempenhar o papel de
sensibilizar o aluno para iniciação e conclusão do curso, assim alcançando melhores
oportunidades de emprego e futuro. O técnico de ensino desempenha papel
fundamental na motivação e envolvimento do aluno com o curso e escola no decorrer
dos estudos, uma vez que ele é o elo direto de ligação entre o aluno e a instituição,
assim cabe ao SENAI ressaltar e estimular os professores na realização desse
trabalho de motivação. Uma sugestão cabível seria uma breve apresentação da escola
e dos cursos ofertados ao potencial aluno no ato da matrícula.
Outra ação importante para a obtenção de novos alunos e notoriedade da
marca, não a deixando cair em esquecimento, seria a promoção dos produtos e
serviços ofertados pela instituição, pois, de acordo com Kotler (2000), a habilidade
mais importante em marketing é a promoção, que é a parte da comunicação que se
compõe das mensagens destinadas a estimular as pessoas a tomar consciência dos
vários produtos e serviços da empresa, fazendo-as conhecer e interessar-se por eles.
As empresas lançam mão da propaganda, da promoção de vendas, do pessoal de
vendas e das relações públicas para disseminar mensagens destinadas a atrair a
atenção e interesse.
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Resumo
A necessidade do estudo se deu pelo objetivo de identificar o impacto e resultados da
ferramenta de CRM (Customer Relationship Management) a empresa BRX IMPORT E
EXPORT e seus benefícios proporcionados à organização e seus clientes. Para o
levantamento de dados e a realização das análises, foi necessário a utilização de
métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa, o qual serviu de embasamento para
obtenção de informações importantes. Foram abordados os princípios do marketing,
seus segmentos, explanado sobre o marketing de relacionamento e o conceito da
ferramenta de CRM. As técnicas utilizadas para as pesquisas foram: a entrevista com
o proprietário da empresa e questionários aplicados com aos colaboradores e clientes.
O resultado mostrou que ao se trabalhar com uma ferramenta de gerenciamento de
relacionamento com o cliente, permite-se gerenciar todo processo de atendimento,
possibilitando empresa se destacar no mercado, sendo perceptível ao seu públicoalvo. Outro ponto identificado na pesquisa, é que a implantação de um CRM mexe
com toda a estrutura de uma empresa, e para que a ferramenta apresente um
resultado satisfatório dentro da organização, se é necessário adaptá-las dentro do
perfil da empresa, o que no começo gera dificuldade de adaptação para todos os
setores, principalmente a área comercial.
Palavras-Chave: Marketing; CRM; Satisfação dos Clientes.
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A alta competitividade no mundo dos negócios leva as empresas a
redefinirem seus conceitos a cerca do atendimento ao cliente. Para permanecer no
mercado, as grandes marcas e organizações tentam conquistar e manter seus clientes
satisfeitos, através das várias técnicas de marketing, programas de relacionamento
com clientes, pesquisas de satisfação, e programas de pós-vendas.
Segundo Kotler e Keller (2012, p. 3), “marketing nada mais é do que
princípios pelos quais as organizações buscam satisfazer desejos e
necessidades dos indivíduos e grupos através da criação de valores
entre si. Marketing envolve o conhecimento e satisfação das
necessidades humanas e sociais”.

O marketing sob o prisma do conhecimento relevante do mercado e dos
clientes constitui-se na maior arma útil a serviço da concorrência planejada. Para tal,
deve-se compreender o mercado, inteirar-se sobre o que o cliente deseja, em suas
subjetivas e objetivas necessidades.
As dificuldades mercadológicas defrontadas pelas organizações aparecem
em virtude do crescimento das necessidades e perspectivas internas em incumbência
desse cenário novo, um cenário de desenvolvimento de estratégias voltadas para o
cliente e não preocupadas apenas com as vendas dos produtos, submete os
especialistas de marketing a manter-se frequentemente fiscalizando o mercado,
entendendo suas peculiaridades e utilidades, que se transformam constantemente,
proporcionando, a todo o momento, a tomada de decisões corretas.
Madruga (2004, p. 49), afirma que “empresas com marketing de
relacionamento, o CRM, criam mais diferenciais competitivos e adquirem mais
velocidade nas ações mercadológicas”.
A empresa avaliada em questão é voltada para o mercado fitness,
mercado no qual vem se destacando mesmo em momento de crise. Segundo a revista
Fitness Bussiness (2015) o mercado fitness segue em passos acelerados em todo
país.
Com o crescimento de academias, condomínios e pessoas que buscam
um melhor condicionamento físico, uma grande procura por produtos voltados a este
segmento tem direcionado os clientes a empresas que lhes ofereçam os melhores
produtos e um excelente atendimento, pontos fundamentais para a fidelização de
clientes.

110

Segundo Mowen (2003, p. 234), fidelidade “é o grau em que um
consumidor mantém uma atitude positiva em relação à marca, estabelece um
compromisso com ela e pretende continuar comprando-a no futuro”.
O objetivo deste trabalho foi identificar o impacto e resultados da
ferramenta CRM implantada na BRX IMPORT E EXPORT de Equipamentos
Esportivos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
A fundamentação teórica consiste na busca de materiais que servirá como
base de estudo e referencial bibliográfico para o pesquisador, como livros, revistas e
artigos.
Segundo Parra Filho e Santos (2003, p. 97) “qualquer que seja o campo a
ser pesquisado, sempre será necessária uma pesquisa bibliográfica, para se ter um
conhecimento prévio do estágio em que se encontra o assunto”.
2.1 MARKETING
Em Inglês, market significa “mercado”, e por isso o marketing pode ser
compreendido como cálculo do mercado ou uso do mercado.
Segundo Andrade (2010, p.17) “o marketing é uma função
organizacional de processos que envolvem a criação, a comunicação
e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do
relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu
público interessado”.

Os conceitos de marketing estão diretamente ligados ao mercado, onde
originalmente o termo “mercado”, era usado apenas para identificar o local em que os
compradores e os vendedores se reuniam para trocar seus bens.
Segundo Kotler; Armstrong (2003, p.8) ”mercado é o conjunto de
compradores atuais e potenciais de um produto. Esses compradores
compartilham de um mesmo desejo ou de uma necessidade
específica que pode ser satisfeita por meios de trocas e
relacionamentos”.

Diante desta perspectiva e de que o consumidor tem diversas opções de
compra, as empresas de hoje reconhecem que não podem conquistar todos os
compradores do mercado, pois são muitos numerosos, amplamente dispersos e
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variados, assim em vez de competir com todo o mercado, identificam quais os
segmentos que podem atender melhor, dando origem ao segmento de mercado.
O conceito de marketing afirma que a tarefa mais importante da empresa é
determinar quais são as necessidades e desejos dos consumidores e procurar adaptar
a empresa para proporcionar a satisfação desses desejos. Não podemos esquecer
que as pessoas buscam benefícios e as empresas também. Diante disso, precisamos
lembrar que o objetivo do marketing é o lucro (ANDRADE, 2009).
Para Cobra (1992, p.35) “o papel do marketing é então identificar
necessidades não satisfeitas, de forma a colocar no mercado
produtos e serviços, que ao mesmo tempo, proporcionem satisfação
dos consumidores, gerem resultados auspiciosos aos acionistas e
ajudem a melhorar a qualidade de vida das pessoas e da comunidade
em geral”.

O marketing em muitas atividades passa a ser praticado quase que
intuitivamente, buscando lucro e resultados para as organizações, planejando e
executando, estabelecendo preço, promoção e distribuição de ideias, produtos e
serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais.
Mais do que uma forma de sentir o mercado e adaptar produtos ou
serviços, o marketing é um compromisso em busca da melhoria da qualidade de vida
das pessoas (COBRA, 1992).
Marketing é também um processo social, no qual indivíduos ou grupos
obtêm o que necessitam e desejam através da criação, de ofertas e troca de produtos
de valores com os outros (KOTLER, 1980).

2.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO

A proposta do marketing de relacionamento é suprir as necessidades dos
clientes, para que isto aconteça a pontos necessários como conhecer a fundo o seu
cliente e seu ramo de atividade, entendendo suas necessidades e expectativas,
identificando a melhor forma de comunicação.
Segundo Kotler (1998, p.30) ”marketing de relacionamento é a pratica
de construção de relação satisfatória em longo prazo com partes
chaves, consumidores, fornecedores e distribuidores, para reter sua
preferência e negócio em longo prazo”.
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Para criar um forte relacionamento com clientes, se faz necessário criar
estratégias com intuito de atrair novos clientes. As empresas empenham-se para reter
seus clientes construindo com eles um relacionamento lucrativo e duradouro.
Para Zenone (2007, p. 40 e 41) “o marketing de relacionamento ou
pós-marketing está voltado para o atendimento personalizado dos
clientes com o foco de manter um bom relacionamento entre empresa
e consumidor, tendo em vista manter o portfólio de clientes atuais e
não a prospecção de novos compradores”.

A proposta do marketing de relacionamento é conseguir fidelizar o cliente a
empresa, não também, só com o bom relacionamento, mas sim atendendo todas suas
expectativas (ZENONE, 2007).
Na atualidade em que se encontra o mercado, estar em constante
feedback com os clientes se torna o caminho adequado para se identificar onde a
empresa está pecando, quais pontos positivos e pontos negativos.

A estrutura de marketing de relacionamento representa processos
para estabelecer um compromisso, conquistando novos clientes e
determinando uma união madura de longo prazo que seja
acompanhada em qualidade, serviço e inovação, podendo
desencadear
uma
atração,
retenção
e
fortificação
dos
relacionamentos com seus clientes (ZEITHMAL, 2003, p. 139 e 140).

As empresas que trabalham focadas no marketing tradicional ou de curta
duração devem mudar seu escopo para a construção de relacionamento em longo
prazo com seus consumidores. As empresas tendem a focar mais no marketing de
relacionamento, pois os profissionais da área buscam criar um bom convívio com seus
clientes em longo prazo.

2.3 CRM (Customer Relationship Management)

O ponto inicial de partida do conceito de CRM é a geração de uma base de
conhecimentos personalizados e abrangente de um cliente, sendo assim, o cliente
torna-se foco principal.
Swift (2001, p.01) “diz que o cliente é o ponto focal de marketing,
vendas, contatos, produtos, serviços, tempo, alocação de recursos,
lucratividades e crescimento em longo prazo e a força das
organizações empresariais”.
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O CRM tem como objetivo principal coletar o maior número possível de
dados e informações sobre os clientes, tornando-se assim uma ferramenta que auxilia
diretamente em tomada de decisões. O uso desta ferramenta proporciona uma
interatividade entre cliente e empresa transformando as informações em um
relacionamento positivo com os mesmos.
Uma estratégia de negócio é definida para que os clientes sejam
compreendidos possibilitando antecipar as suas necessidades com o objetivo final de
tornar possível à empresa identificar tendências de lucros e oportunidades. (SWIFT,
2001).
Segundo Swift (2001, p. 12) “gerência de relacionamento com clientes
é uma abordagem empresarial destinada a entender e influenciar o
comportamento dos clientes, por meio de comunicações significativas
para melhorar as compras, a retenção, a lealdade e a lucratividade
deles”.

Um processo de negócio centrado no cliente reflete diretamente a
estratégia comercial e de marketing de uma empresa, o que pode também impactar
outras áreas. A prática do CRM em uma empresa tende a trazer benefícios de vários
níveis, maior satisfação e a fidelização dos clientes, maior aproveitamento na
produtividade da equipe comercial, ciclo de venda mais curto maior eficiência do
processo de vendas, maior controle e previsibilidade do funil de vendas e a redução de
custos operacionais (SWIFT, 2001; POSER, 2005).
A integração do CRM deve ser adotada em tudo o que a empresa faz com
os quais ela trabalha até mesmo fornecedores, e todos com os quais ela transaciona.
As mudanças que vêm acontecendo nas organizações têm afetado a maneira de como
o departamento de marketing funciona, e com isso as empresas vêm transformando os
seus princípios de marketing em prática de CRM o qual se tem engajado mais e mais
em clientes, na satisfação de longo prazo e a maior lucratividade por cliente (SWIFT,
2001).
A empresa quando busca a implantação da estratégia do CRM, deve estar
certa e ciente que todos os seus colaboradores tenham um bom entendimento do que
é ser focado no cliente, com isso é necessário o comprometimento dos diretores,
gestores e demais funcionários que estejam dentro da nova política da organização, e
que os objetivos de cada ação tomada, levem em consideração o ponto de vista do
cliente.
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Pode-se salientar a importância da integração do marketing, vendas e
todas as funções que envolvam serviços, pois, através da automação dos processos
de negócios e dos recursos informacionais, o CRM facilita o relacionamento não só da
empresa com seus clientes, mas também entre os funcionários da organização e seus
fornecedores (SWIFT, 2001).
De acordo com Zenone (2010, p. 61) “a ferramenta de CRM engloba
várias áreas das organizações, tais como o marketing, as vendas, o
serviço e a tecnologia, bem como outras áreas administrativas. É por
essa razão que se faz necessário interpretar que o CRM só existe
quando há um trabalho conjunto com todas as áreas, focando nos
objetivos comuns da organização (figura 1), com o intuito de melhorar
o atendimento ao cliente, através de práticas que estreitem os
relacionamentos com os consumidores e possam estar incorporando
valor aos clientes-alvo da empresa”.
Figura 1 - Trabalho conjunto das mais diversas áreas da empresa.

Fonte: Zenone (2010, p.61).

2.3.1 Motivos para implementação do CRM
A inovação nas organizações se torna uma ferramenta estratégica para a
competitividade, independente do tamanho da empresa, ramo ou setor. Sendo assim o
CRM é uma dessas ferramentas o qual busca de uma forma simples auxiliar no
crescimento da empresa no mercado.
Segundo Kotler e Keller (2012, p. 128) “no momento atual, as
empresas têm encarado uma disputa acirrada. Se houver capacidade
de passar de uma orientação de vendas para uma orientação de
marketing conseguirão destacar-se melhor do que a concorrência”.
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Em momentos de crise de mercado, as empresas que se mantem e se
destacam perante aos seus concorrentes, inovam nas estratégias para conquistar seu
público. Com isso usufruir de ferramentas que te possibilitam alcançar estes resultados
se torna um grande diferencial.
A regeneração da organização é vital no que se diz de uma visão singular
do cliente. As empresas precisam ter precaução com a coleta e com o armazenamento
de informações do cliente, bem como conhecê-los melhor.
Existem três questões citadas por Mazza (2009) que são importantes para
assegurar as modificações culturais e atingir os propósitos oferecidos na elaboração
do CRM: Educação: Certificar que todos tenham a percepção grupal, referente à
definição que está linear no CRM; Comunicação: Utilizar os meios de comunicação de
forma correta, conservando acesa a chama da disposição; Mudança de atitude: Ilustrar
o desempenho para os colaboradores, e quais impasses a organização vive
atualmente e como será no futuro.
Para Swift (2001, p.16) “CRM efetivamente engloba a capacidade de
uma organização para: descobrir clientes, conhecer os mesmos,
manter comunicação com eles, assegurar que eles recebam o que
desejam da organização não somente quanto ao aspecto do produto,
mas em cada detalhe de como a organização lida com eles, verificar
se eles recebem o que lhes foi prometido certamente, desde que seja
lucrativo, assegurar que o cliente seja mantido mesmo que o cliente
não seja lucrativo atualmente, o objetivo é lucratividade em longo
prazo”.

2.4 INDICADORES TECNOLÓGICOS

Para que uma empresa possa usufruir dos benefícios de CRM, como
abordagem gerencial, a definição de indicadores tecnológicos e gerenciais constitui de
fator crítico.
Ainda, Caretta e Quadros (2003) destacam que é de grande importância e
dificuldade o desenvolvimento de indicadores de desempenho que apresentem
consistência. Neste sentido, este trabalho objetiva ampliar a compreensão dos
atributos necessários para a efetiva prática do CRM. A dimensão tecnológica do CRM
engloba as seguintes variáveis: Tecnologia da Informação (TI), banco de dados, dados
dos clientes, Data Warehouse, Data Base Marketing, Data Mining, Call Center e Sales
Force Automation (SFA).
A tecnologia da informação consiste no termo que engloba toda tecnologia
utilizada para criar, armazenar, trocar e usar informação em seus diversos formatos.
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Brown (2001, p.161) afirma que “uma solução de CRM exigirá a adoção de novas
tecnologias para alcançar transparência e visibilidade na cadeia de valores dos
negócios e entre os negócios e seus clientes”.

2.5 SATISFAÇÃO DO CLIENTE

A satisfação do cliente vai além de uma venda, uma propaganda de
marketing, a satisfação do cliente é uma chave para todas as portas de uma empresa,
um cliente satisfeito trará ainda mais clientes e sucesso para empresa que ele compra
o produto.
A empresa junto com o marketing precisa elaborar uma estratégia para
atrair seus clientes fazendo algumas alternativas, além de pesquisas sobre satisfação
dos clientes, implantar um sistema de sugestões e reclamações, armazenando isso
dentro de seu banco de dados.
Saber o que realmente o cliente precisa, pesquisar a necessidade do
cliente a satisfação do cliente, somente é proporcionada quando se adquire um
produto ou serviço, sendo ele para atender suas necessidades ou por consumismo.
Os consumidores devem ser a razão de existir de uma organização, sem
eles não ocorrem negócios. Compreende-se que, quando uma instituição está
direcionada ao cliente, a mesma passa a se aproximar dele ao máximo e disponibiliza
resultados e produtos que correspondem e superem as suas necessidades.
Segundo Kotler (1998, p. 403) “o relacionamento que deve se ter com o
cliente vai além de uma venda, é preciso conhecer o cliente, e ir além para fazer a
satisfação do cliente e da empresa”. Cliente bem atendido sempre volta e ainda faz
marketing do produto ou empresa quando se está satisfeito, quando ao contrário, ele
compra por uma necessidade e pelo preço ser acessível, ele não volta mais, e ainda
fala para pessoas conhecidas causando um resultado negativo para empresa e seus
funcionários.
Suas escolhas se baseiam em qualidade, valor e serviços. Ás vezes a
empresa oferece um valor alto, porém traz benefícios que nenhuma outra oferece. O
resultado percebido pelos compradores que experimentam o desempenho de uma
empresa que satisfaz suas expectativas, eles ficam satisfeitos quando suas
expectativas se cumprem, e muito mais quando isso é superado. A meta de uma
empresa não deve ser apenas de conquistar seu cliente, e sim, fazer com que ele se
fidelize, e com isso traga mais cliente para a empresa. O marketing de relacionamento
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com o cliente é a chave da sua manutenção, envolve a criação de benefícios sociais e
financeiros e também de laços estruturais com o cliente.
Para Kotler (1998, p. 394) “a satisfação do cliente com uma compra
depende do desempenho do produto com relação às suas expectativas”.
O marketing precisa elaborar estratégias junto com a empresa para que se
tenha sucesso. O cliente tem uma personalidade que faz com que adquira um produto
pela atração, e também desenvolve algumas atitudes que podem ser positivas e
negativas em relação ao produto.
A empresa por sua vez deve oferecer produtos de qualidade, resistência,
para que o consumidor sacie suas necessidades e assim poder permanecer no
mercado. A satisfação do cliente está relacionada com o sentimento na realização da
compra.
(KOTLER, 1998) “as empresas precisam focar nos novos clientes não
esquecendo os que já são de “casa”, esse precisa ser conquistado todos os dias
também, isso é como casamento, não adianta depois de conquistar abandonar, isso
não a amor que dure, não podemos cair na rotina, sempre apresentar coisas novas,
inovando sempre”.
Para o marketing de relacionamento a relação entre o consumidor e a
empresa, cria um valor adicional para ambos, com isso o consumidor sente confiança
na empresa gerando a credibilidade. Para satisfazer um cliente é mais fácil e barato
voltar a vender algo a um cliente habitual do que conquistar um novo cliente, a
satisfação do cliente diz respeito ao nível de conformidade da pessoa quando realiza
uma compra ou utiliza um serviço.
Para Zeithaml (2003, p.140) “o eixo do marketing de relacionamento está
em transformar o máximo de clientes em consumidores rentáveis, passando por três
estágios: obtê-los, satisfazê-los e por fim ampliá-los”.
3. METODOLOGIA

A metodologia científica refere-se ao estudo dos métodos e pesquisas para a
realização do estudo científico.
Segundo Silva (2003, p. 31) “a metodologia é entendida como uma
disciplina que se relaciona com a epistemologia, que é uma parte da
filosofia, que estuda origem, natureza, métodos e limites do
conhecimento e os critérios que condicionam a validade dos nossos
conhecimentos, é um conjunto de procedimentos utilizados em
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pesquisa. A metodologia propõe que a construção do conhecimento
ocorre por meio do hábito de pesquisa como atitude cotidiana”.

O método é um conjunto de atividades racional sistemático que permite
alcançar o objetivo, traçando o caminho a ser seguido, auxiliando as decisões de
pesquisa (LAKATOS, 2005).
A busca pelo conhecimento sobre um determinado assunto deve ser válido
e verdadeiro, possibilitando traçar um caminho a ser seguido, buscando identificar os
erros e auxiliar nas decisões.
Quando identificado o problema e o levantamento das hipóteses de
possíveis causas, direciona-se o assunto a ser investigado, o qual é possível
adotarem-se os inúmeros métodos existentes, selecionando o que melhor auxiliará na
solução do problema (CERVO, 1983).

3.1 PESQUISA QUALITATIVA
A pesquisa qualitativa buscou analisar de forma exploratória, estimulando
os entrevistados a pensar livremente sobre o tema em questão, ela também pode ou
não conter dados matemáticos ou estatísticos.
Segundo Silva (2003, p.84) “a pesquisa qualitativa não apresenta,
necessariamente, a linguagem matemática ou estatística. Ela utiliza a
análise e intepretação da realidade estudada, muitas vezes sem fazer
o uso da amostragem, tabelas e gráficos”.

3.2 ENTREVISTA

A entrevista representa uma técnica de coleta de dados na qual o
pesquisador tem um contato mais direto com a pessoa, no sentido de se inteirar de
suas opiniões a cerca do assunto apontado.
O objetivo da entrevista não se torna apenas uma simples conversa, seu
objetivo define-se recolher dados através de interrogatórios tratando de temas
complexos o qual dificilmente poderia ser identificado através de um questionário
(CERVO, 1983).
Foi aplicada uma pesquisa qualitativa com o diretor da empresa por meio
de entrevista. O objetivo da etapa foi recolher dados importantes sobre o porquê da
implantação do CRM e qual a expectativa de retorno com o uso desta ferramenta.

119

3.3 AMOSTRAGEM

Na amostragem foi realizado um estudo de um pequeno grupo de
elementos, do qual foram extraídas informações que puderam representar a opinião
geral.
Segundo Gil (2012, p.89) “a teoria da amostragem encontra-se hoje
consideravelmente desenvolvida, ficando difícil a qualquer pesquisador justificar a
seleção de uma amostra sem recorrer a seus princípios”.
Para esta pesquisa foi utilizada também amostragem por acessibilidade,
para Silva (2003) a amostragem por acessibilidade é um método não probabilística, ou
seja, não possui relação com a estatística.

3.4 PESQUISA QUANTITATIVA

O método de pesquisa quantitativa caracterizou-se pela quantificação,
onde coletamos dados para a análise estatística. Foram utilizados métodos para saber
exatamente o que deveria ser perguntado para atingir o objetivo da pesquisa.
Segundo Silva (2003, p.82) “a pesquisa quantitativa utiliza a descrição
matemática como linguagem para descrever as características de um
fenômeno. A estatística faz a relação entre a teoria apresentada nos
livros e os dados observados no ambiente em que estamos
pesquisando”.

3.5 QUESTIONÁRIO

O questionário foi aplicado para coletar os dados relacionados com
perguntas ordenadas e dados relacionados com um problema central, possibilitando
com melhor exatidão obter respostas simples e objetivas.
Segundo Cervo (1983, p. 159) “é necessário que se estabeleça, com
critério, quais as questões mais importantes a serem propostas e que
interessam ser conhecidas, de acordo com os objetos. Devem ser
propostas perguntas que conduzam facilmente às respostas de forma
a não insinuarem outras colocações”.

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados o questionário,
considerada uma das formas mais utilizadas nos meios acadêmicos.
Segundo Silva (2003, p. 108) “o questionário é um meio de obtermos
respostas com questões que o próprio informante preenche”.
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Os questionários do presente trabalho foram aplicados aos colaboradores
da empresa BRX IMPORT E EXPORT Distribuidora de Equipamentos Esportivos, nos
setores de marketing, financeiro, comercial e logística, o qual possibilitou analisar os
resultados quanto o uso da ferramenta CRM.
Foi aplicada uma pesquisa quantitativa com 92 clientes potenciais por meio
de questionário, que serviram como coleta de dados, o qual apontou o nível de
satisfação dos serviços prestados.

4. ANÁLISE DOS DADOS

Nestes tópicos foram apresentadas as análises de dados realizadas
através de entrevista com o proprietário da organização e aplicação de questionários
aos funcionários e clientes da empresa BRX IMPORT E EXPORT, o que nos auxiliou a
atingir os objetivos, proporcionando opções de melhorias ao abjeto de estudo.

4.1 ANÁLISE DA ENTREVISTA

A entrevista realizada junto ao proprietário da BRX IMPORT E EXPORT foi
usado para medir a implantação do CRM e também os impactos e resultados
proporcionados pela ferramenta. Com perguntas abertas, o proprietário respondeu aos
questionamentos da forma que ele achou mais conveniente possível, seguem
análises:
A primeira pergunta foi para identificar o motivo que levou a empresa com
tão pouco tempo de mercado, a investir em uma ferramenta tão importante como o
CRM. O proprietário enfatizou que a implantação do CRM se deu pela empresa estar
em grande ascensão. A empresa se preocupa em ter um diferencial dentro do
mercado focado no cliente, peça fundamental do sucesso da empresa. Há um
importante diferenciador nas empresas atuais e isso é o serviço, o preço já não é tudo,
um bom atendimento também conquista clientes (SWIFT, 2001).
Abordado sobre o que a empresa esperava desta ferramenta, já que ela
ainda se encontra em processo de implantação, a resposta foi curta e objetiva,
esperamos resultado. A ferramenta nos proporciona de uma forma geral obter o maior
número de informações de nossos clientes. Com estas informações atualizadas, o
marketing pôde efetuar um trabalho mais direcionado nas necessidades dos clientes,
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pois o CRM realmente modifica e amplia várias funções relacionadas com clientes o
que é fundamental para o crescimento da empresa.
Segundo Swift (2001, p. 01) “o cliente é o ponto focal de marketing,
vendas, contatos, produtos, serviços, tempo, alocação de recursos,
lucratividade e crescimento a longo prazo e a força das organizações
empresariais”.

O proprietário também questionado se foi possível visualizar algum
resultado que já seja satisfatório para a empresa com a implantação do CRM, ele
comenta que ainda não, é preciso um trabalho mais minucioso e detalhado para atingir
os objetos com a implantação do CRM, é preciso adaptar esta ferramenta as
necessidades da nossa empresa e isso demanda tempo.
Abordado sobre se a equipe se encontrava apta a trabalhar com o CRM, o
proprietário respondeu que sim, porém alguns funcionários encontram dificuldades,
mas após todo processo de adequação do CRM na empresa, um treinamento
qualificado será realizado com todos os funcionários, o qual servirá para que fiquem
mais adaptados ao uso da ferramenta.
Na entrevista foi abordado também, se o valor investido na ferramenta foi
uma decisão correta a ser tomada, já que a empresa ainda se encontra enquadrada
como uma empresa de pequeno porte, a resposta foi surpreendente, o qual coloca que
independente da empresa ser pequena ou não, se o foco e fator de sucesso de
qualquer empresa é o cliente, se fez necessário obter o que há de melhor, pois se a
empresa se encontrava em ascensão da forma que se encontrava, agora com uma
ferramenta adequada e profissionais capacitados, com toda certeza a empresa vai
decolar.
Segundo Bretzke (2000, p. 12) “o valor estratégico de um CRM é difícil de
medido a priori, mas fica fácil de ser justificado quando se avaliam os benefícios em
potência”.
O proprietário também comentou que identificou neste processo de
implantação do CRM, vários pontos que necessitavam de melhorias e que não tinham
cuidados especiais, isso esta levando ajustar toda a cultura da empresa e neste
primeiro momento não esta sendo fácil, mas sim satisfatório.
O proprietário finalizou a entrevista comentando que tem muito trabalho
pela frente para ser realizado, e que está satisfeito com o investimento que realizou e
já visualiza a empresa lá na frente sendo uma referência no mercado em seu
segmento, porém, para isso precisa que todos os colaboradores ofereçam o seu
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melhor nesta etapa, pois com a empresa crescendo, com toda certeza a equipe irá
crescer junto também.

4.2 ANÁLISE DOS FUNCIONÁRIOS

Para obtenção de informações importantes sobre a ferramenta de CRM,
realizou-se uma pesquisa qualitativa com 07 colaboradores da empresa BRX IMPORT
E EXPORT. Desses colaboradores que responderam os questionários um colaborador
é responsável da área de marketing, um pelo setor financeiro, um responsável pelo
setor de logística e quatro colaboradores da área comercial.
A ferramenta de CRM encontra-se em processo de implantação e
adequação as necessidades da empresa, por este motivo se foi necessário à
realização desta pesquisa junto à equipe de colaboradores que já estão em contato
direto

com

a

ferramenta

para

obtenção

de

informações

importantes

no

desenvolvimento da análise, para esta análise, os pontos abordados foram:
Benefícios de se aplicar o marketing de relacionamento no atendimento ao
cliente, informações importantes que a empresa pode fornecer aos colaboradores
dentro da ferramenta de CRM para facilitar o atendimento ao cliente, as vantagens do
uso da ferramenta CRM, se os colaboradores encontraram dificuldades em utilizar a
ferramenta do CRM, se os colaboradores ao serem questionados por clientes sobre
um determinado assunto, obtinham facilidade em encontrar as informações
necessárias suprindo a necessidade do cliente dentro da ferramenta de CRM, a
facilidade em se comunicar com outros setores da empresa, usando a ferramenta de
CRM, se os resultados apresentados pela ferramenta de CRM foram satisfatórios para
a empresa, colaboradores e clientes.
Com estes pontos abordados, foi possível notar que é importante aplicar o
marketing de relacionamento no atendimento ao cliente. Todos os colaboradores
apresentaram, mesmo que de forma diferente em suas respostas, a mesma visão. Já
o setor de marketing comentou que o desenvolvimento e aplicação do marketing de
relacionamento é importante para construir relações com peças fundamentais para a
organização como, consumidores, fornecedores e distribuidores, retendo assim uma
preferência nos negócios em longo prazo.
Kotler (1998) afirma que o marketing de relacionamento é a pratica de
construção de relação satisfatória em longo prazo com partes chaves de uma
organização.
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Na questão abordada sobre informações que a empresa fornece aos
colaboradores dentro da ferramenta de CRM, notou-se que há uma dificuldade neste
processo. Já o responsável pelo marketing comentou que a busca por informações
dentro da ferramenta de CRM só será possível com a obtenção de melhores
resultados, depois que as informações necessárias forem adicionadas corretamente
dentro da ferramenta, e enquanto isso não acontecer as dificuldades permaneceram.
Os colaboradores também foram questionados sobre se as vantagens que
a ferramenta de CRM pode proporcionar no atendimento ao cliente. Foi possível
analisar principalmente com a relação à equipe comercial, que ao se utilizar uma
ferramenta como o CRM adequadamente, torna-se sim um facilitador na hora de se
controlar as propostas realizadas, as novas prospecções, agendamentos de visitas e
principalmente a própria carteira de clientes.
O responsável da área de marketing apontou que a ferramenta de CRM
por englobar várias áreas dentro da organização tais como, o próprio marketing, a área
comercial, serviços, tecnologia e outras áreas administrativas, a empresa ganha nos
resultados, na agilidade do atendimento, qualificação e relacionamento com o cliente,
com melhorias nos processos internos o qual com certeza resultará em ganhos
futuros, largando a frente também de seus concorrentes. Zenone (2010) destaca que a
ferramenta de CRM engloba várias áreas das organizações e é por essa razão que se
faz necessário interpretar que o CRM só existe quando há um trabalho em conjunto
com outras áreas com foco nos objetivos comuns das organizações.
Para o setor de logística e financeiro, a ferramenta tem auxiliado em vários
pontos que a empresa pecava anteriormente, podendo-se assim adicionar o máximo
de informações possíveis facilitando o trabalho entre os dois departamentos o qual é
preciso estar sempre em sintonia.
O responsável pelo marketing colocou que uma empresa que busca se
destacar no mercado, precisa sim de uma ferramenta de gestão de relacionamento
como o CRM, pois com esta ferramenta pode-se gerar a possibilidade de criar
inúmeras ideias para atender melhor e buscar novos clientes. O CRM proporciona
visualizar de uma forma ampla tudo que se é necessário para criar estratégias,
aumentando-se assim a possibilidade de um crescimento no faturamento da empresa.
Poser (2005) relata que a prática do CRM em uma empresa tende a trazer
benefícios de vários níveis como a satisfação e a fidelização dos clientes e também
um crescimento produtivo da equipe comercial.
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Dentre as perguntas apresentadas aos colaboradores, foi levantada a
questão se eles encontraram algumas dificuldades em utilizar a ferramenta de CRM.
Os colaboradores responderam que encontraram sim dificuldade em trabalhar com a
ferramenta, até porque não receberam nenhum treinamento qualificado para que
pudessem utilizar o CRM de forma mais assertiva. Já o setor financeiro, destacou
também dificuldade em alguns momentos na utilização do CRM, porém, comentou que
por outro lado a rotina e a prática permitiram visões mais amplas da ferramenta o que
possibilitou diagnosticar pontos importantes a serem desenvolvidos e que poderiam
ser adaptados em melhorias futuras.
O responsável pelo marketing enfatizou que as dificuldades permaneceram
enquanto todos os dados necessários principalmente dos clientes, não sejam
adicionados dentro da ferramenta. Após todo este processo de implantação e
adaptação as empresas com certeza terão bons argumentos e resultados sobre o
CRM.
Os colaboradores também foram questionados se a busca por informações
dentro do CRM era de fácil acesso, suprindo assim a necessidade do cliente em um
atendimento. Nesta questão foi encontrada divergências nas respostas, o setor
comercial encontrou dificuldade nas buscas por informações, principalmente a equipe
de vendas externas. Um dos pontos colocados pela equipe comercial é que o sistema
depende do uso da internet para ter acesso ao servidor, e para se obter uma boa
conexão é necessária uma boa internet, o que acaba dificultando o acesso e até
mesmo a queda do sistema, proporcionando uma demora ao acesso de informações,
prejudicando assim um melhor atendimento ao cliente.
Porém para o setor financeiro e logística, a busca por informações dentro
da ferramenta de CRM é sim de fácil acesso, obtendo vários caminhos para se chegar
às informações necessárias. O marketing avaliou que este questionamento é
direcionado à equipe de TI, pois ela será responsável em habilitar de uma forma mais
precisa e simples o acesso às informações dentro da plataforma, uma porque, é
importante uma acessibilidade fácil, pois é neste ponto que será levantado os dados
para criar e proporcionar aumento na demanda de produtos que a empresa oferece
aos clientes.
Os colaboradores também foram questionados sobre a facilidade em se
comunicar com outros setores da empresa utilizando a ferramenta de CRM. Foi
possível diagnosticar que a comunicação entre os setores de logística e financeiro a
expectativa tem sido atendida, porém com relação ao comercial isso não tem
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acontecido, principalmente quando se é necessárias informações com relação ao
histórico dos clientes em condições de pagamentos, duplicatas em aberto, duplicatas a
vencer e notas fiscais, sendo assim se é necessário um aprimoramento neste ponto. A
área de marketing analisou que a empresa está se estruturando ainda, e isso com
certeza será aprimorado, porém é preciso que todos cumpram com o que é solicitado,
principalmente com relação ao sistema, pois só assim chegaremos um resultado
satisfatório para todos.
Dentre as questões apresentadas aos funcionários, foi questionado se o
resultado apresentado pela ferramenta de CRM tem sido satisfatório para a empresa,
colaboradores e clientes. Segundo as respostas obtidas, ainda é cedo para medir a
implantação do CRM, até porque a empresa está em fase de implantação e adaptação
desta ferramenta, porém, todos os setores já perceberam uma melhoria comparada
com o sistema utilizado anteriormente, mas esperam muito mais desta ferramenta
atual.

4.3 ANÁLISE DOS CLIENTES

A análise utilizada para medir a satisfação dos clientes, foi elaborada
através de um link, o qual possibilitou o envio deste link aos clientes via e-mail
proporcionando a obtenção dos resultados necessários para o levantamento dos
dados pesquisados.

Gráfico 1 – Disposição/prestatividade do atendimento comercial.
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Fonte: Os autores.
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Entre todos os clientes que responderam ao questionário sobre a
disposição e prestatividade do nosso atendimento comercial, nota-se que 26% dos
clientes estão satisfeitos, 3% muito insatisfeito, 2% insatisfeito, 8% parcialmente
satisfeito, 61% satisfeito e 26% muito satisfeito. É possível identificar que mais de 87%
dos clientes estão satisfeitos com atendimento comercial da empresa. Um bom
relacionamento está em transformar o máximo de clientes em consumidores rentáveis,
possibilitando obtê-los, satisfaze-los e amplia-los (ZEITHAML, 2003).
Gráfico 2 - Pró-atividade na busca de soluções aderentes ao negócio.
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A pesquisa mostrou que 1% dos clientes estão muito insatisfeitos, 3%
insatisfeito, 16% parcialmente satisfeito, 58% satisfeito e 22% muito satisfeito. Nota-se
que a grande maioria, 80% dos clientes estão satisfeitos com as soluções, mas 20%
dos clientes não estão satisfeitos com a pró-atividade da equipe comercial, ponto ao
qual necessita de uma atenção.
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Gráfico 3 – Importância de relacionamento da empresa com os clientes.
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Com a relação ao relacionamento da empresa com os clientes afirma-se
que: 2% dos clientes estão muito insatisfeito, 6% insatisfeito, 8% parcialmente
satisfeito, 67% satisfeito e 17% muito satisfeito. O que indica que a empresa está
verdadeiramente junto com seus clientes, resultado também de um bom atendimento
de 84% de satisfação. Um atendimento personalizado proporciona um relacionamento
mais eficaz entre a empresa e o cliente, determinando uma união madura do cliente
junto à organização (ZENONE, 2007).
Gráfico 4 – Materiais de marketing utilizado para divulgação.
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A análise dos dados demonstrou que a maioria dos clientes estão
satisfeitos com os materiais utilizados para divulgação da empresa BRX IMPORT E
EXPORT, o que representa 81% dos clientes satisfeito, 2% muito insatisfeito, 3%
insatisfeito, 14% parcialmente satisfeito, 63% satisfeito e 18% muito satisfeito. O papel
do marketing envolve desde a criação, comunicação e a entrega de valor para os
clientes, bem como administração do relacionamento com eles, beneficiando a
organização (ANDRADE, 2010).
Gráfico 5 – Tempo de resposta do suporte técnico.
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Fonte: Os autores.

No que se refere ao tempo de resposta do nosso suporte técnico temos
72% de satisfação dos clientes, seguem dados: 2% muito insatisfeito, 10% insatisfeito,
16% parcialmente satisfeito, 58% satisfeito e 14% muito satisfeito. Nesta análise é
possível identificar que 28 % dos clientes ainda apontam o tempo de resposta do
suporte técnico em algo que pode ser melhorado.
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Gráfico 6 – Conhecimento dos produtos da equipe técnica.
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Fonte: Os autores.

A análise de dados demonstra que o conhecimento da equipe técnica
sobre os produtos, recebe 79% de satisfação dos clientes, seguem comparativos: 1%
muito insatisfeito, 4% insatisfeito, 16% parcialmente satisfeito, 60% satisfeito e 19%
muito satisfeito. Nesta análise é possível identificar que 21% dos clientes ainda
apontam o conhecimento da equipe técnica algo que pode ser melhorado.
Gráfico 7 – Disposição/prestatividade do setor de entregas.
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Fonte: Os autores.

Entre os clientes que responderam aos questionários sobre a disposição e
prestatividade do nosso setor de entregas, nota-se que 3% dos clientes estão muito
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insatisfeitos, 2% insatisfeito, 11% parcialmente satisfeito, 68% satisfeito, 16% muito
satisfeito. É possível identificar que mais de 84% dos clientes estão satisfeitos com a
disposição/prestatividade do nosso setor de entregas.
Gráfico 8 – Prazo de entregas.
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No que se refere ao prazo de entregas nota-se que 2% estão muito
insatisfeitos, 2% insatisfeito, 18 % parcialmente satisfeito, 64% satisfeito e 14% muito
satisfeito. É possível identificar que 22% dos clientes ainda apontam que o prazo de
entrega é algo que deve ser reavaliado e tomado providências.
Gráfico 9 – Solução de produtos em seu prazo de garantia.
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Com relação a essa análise, nota-se que a maioria dos clientes estão
satisfeitos com os prazos estipulados de 82% de satisfação, seguem percentuais, 2%
muito insatisfeito, 4% insatisfeito, 12% parcialmente satisfeito, 62% satisfeito e 20%
muito satisfeito.
Gráfico 10 – Prazo sobre a durabilidade e resistência dos produtos.
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Com relação à resistência e durabilidade dos nossos produtos nota-se que
94% dos clientes estão satisfeitos o que é um ponto muito positivo para a empresa,
seguem dados coletados: 2% muito insatisfeito, 0% insatisfeito, 4% parcialmente
satisfeito, 55% satisfeito e 39% muito satisfeito.
Gráfico 11 – Produtos/soluções condizem com a proposta de venda.
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Nota-se que 92% dos clientes estão satisfeitos com a proposta de venda
oferecida no início da negociação/contratação, seguem dados: 1% muito insatisfeito,
3% insatisfeito, 4% parcialmente satisfeito, 63% satisfeito e 29% muito satisfeito.
Gráfico 12 – Serviço prestado pelos colaboradores.
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Fonte: Os autores.

Com relação aos serviços prestados pelos colaboradores da empresa BRX
IMPORT E EXPORT, 76% dos clientes responderam que estão satisfeitos com os
serviços oferecidos, 10% dizem que não e 14% algumas vezes. O relacionamento com
o cliente deve ir além de uma venda é preciso conhecê-lo e satisfazê-lo, cliente bem
atendido sempre volta e ainda faz marketing do produto e da empresa (KOTLER,
1998).
Gráfico 13 – Melhoria no atendimento que é oferecido hoje comparado com o atendimento de
anteriormente.
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Com relação à melhoria proporcionada pelo atendimento da empresa BRX
IMPORT E EXPORT oferecido hoje, comparado com o atendimento de anteriormente,
79% dos clientes dizem que sim, estão satisfeitos e 21% dizem que não estão
satisfeitos.
Gráfico 14 – Indicação da BRX IMPORT E EXPORT para novos clientes.
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Com relação à indicação dos produtos fornecidos pela BRX IMPORT E
EXPORT para academias, parceiros revendedores e amigos de clientes, nota-se que
77% dos clientes dizem que sim indicariam, e 23% dizem que não indicariam. Ponto o
qual a empresa precisa identificar onde está o problema que levam 23% dos
entrevistados a não indicar os produtos e serviços ofertados pela organização.

5. CONCLUSÃO

Após a análise do caso da empresa BRX IMPORT E EXPORT, pode-se
constatar que as aplicações das estratégias de marketing de relacionamento precisam
estar amparadas com conhecimentos detalhados sobre seus clientes.
A implantação de uma ferramenta de CRM em um modelo estratégico de
negócio, baseado no relacionamento, é imprescindível para a manutenção de uma
carteira de clientes. A organização hoje busca manter, um relacionamento
personalizado, visto que a empresa se encontra em crescimento, sendo assim, seu
principal objetivo é ficar cada vez mais próxima de seus clientes.
A implantação da ferramenta de CRM em pouco tempo de uso já permite a
organização uma visão mais completa de seus clientes, identificando as necessidades
e oportunidades de negócios. Um banco de dados criado com o auxílio do CRM
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integra os dados garantindo informações padronizadas, otimizando a base de clientes,
incrementando seu relacionamento com a empresa.
As informações históricas, detalhadas e centradas nos clientes, são
utilizadas pelas empresas para que se tornem participantes ágeis no mercado ao
tomar decisões sólidas de marketing de relacionamento. Ao entender às necessidades
dos clientes, ele é atingido mais efetivamente.
A ferramenta de CRM possibilita a criação de banco de dados, onde o foco
é o cliente, superando as expectativas dos mesmos. As informações coletadas
proporcionam a criação de estratégias, como: promoções, levantamento de novas
tendências, lançamentos de novos produtos, criação de campanhas focadas no
produto e levantamento de case de sucesso, com isso a empresa aproxima-se mais
dos seus clientes.
A ação de marketing de relacionamento voltada para o cliente, desde o seu
envolvimento, permite sugestões para novos produtos, permitindo à empresa a
identificar novas oportunidades, até a mudança de produtos e serviços.
O uso da ferramenta de CRM que está em processo implantação, o que
leva ainda a empresa encontrar algumas dificuldades nos processos pela falta de
informações. Melhorias no atendimento já são identificadas pelos clientes fruto de um
trabalho que vem sendo desenvolvido e que ainda proporcionará mais retorno para a
organização.
Recomenda-se como pesquisa futura, analisar o que CRM pode
proporcionar a um setor específico de uma organização em especial a área comercial,
como também medir e identificar os resultados que a empresa possa obter com esta
ferramenta já implantada.
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Resumo
Esse artigo irá apresentar alguns elementos do marketing de varejo e suas aplicações
ao layout, de uma forma que atenda à necessidade dos seus clientes e proporcione
um aumento nas vendas do SUPERMERCADO PARATODOS, servindo como
referência para outros do ramo. O mesmo tem como objetivo analisar o layout em uma
organização, pesquisar e solucionar problemas de posicionamento dos produtos,
setores e decidir sobre qual a posição mais adequada que cada qual deve ficar. Tornar
mais eficiente o desenvolvimento de trabalho, quer seja ele dos colaboradores ou dos
produtos. A importância de um fluxo eficiente de clientes e mercadorias é que se
podem ter processos produtivos com melhor desempenho. Uma referência
bibliográfica foi desenvolvida sobre os temas do supermercado, tipos de layout e
marketing de varejo. Para aprofundar o estudo, foi realizada uma entrevista com
gerente e supervisor do mercado e uma pesquisa quantitativa com os clientes para
uma melhor definição dos que frequentam o mesmo. Concluindo-se assim que a
aplicação de um bom layout é fundamental para a obtenção de lucros e sobrevivência
da loja, otimizando o espaço, juntamente com os fatores de ambiente da loja como
cores, iluminação, música ambiente etc..
Palavras-Chave: Layout, Marketing, Varejo.
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Em virtude do atual momento econômico e da alta concorrência no varejo,
muitas empresas acreditam que o segredo está na satisfação dos clientes. Para que
isso aconteça é necessário que os clientes se sintam satisfeitos a tal ponto que a
concorrência não seja um risco à sua continuidade no mercado.
Esse artigo apresenta alguns elementos do marketing de varejo e as suas
aplicações, demonstrando de forma objetiva como um bom layout pode influenciar na
decisão de compra dos consumidores.
Esse trabalho tem um grande valor para a administração, pois são
baseados em estudos realizados, muitos gestores poderão estar mais atentos às
mudanças que estão acontecendo em relação ao perfil dos consumidores e como
devem proceder para se manterem competitivos no mercado. Também irá mostrar
como um bom fluxo de clientes e mercadorias é determinante para um bom
desempenho e satisfação.
O artigo procura responder: o arranjo físico e a forma como os produtos
estão expostos influenciam na decisão de compra? Para isso irá analisar todo fluxo de
clientes e layout de produtos, além de indicar possíveis ações de melhoria para melhor
atender os clientes.
Em função de aumento do mix de produtos e das vendas fracionadas,
nasce a necessidade do mercado repensar a forma de expor seus produtos. Um novo
arranjo de layout pode auxiliar para que elas atinjam níveis mais altos de
produtividade; na prática irão ser realizadas pesquisas e testes para comprovar a
eficácia dos estudos apresentados.
Com abordagem qualitativa e quantitativa, o artigo oferece uma melhor
interpretação das teorias estudadas ao longo do trabalho e com estatísticas que
ajudam o gestor na tomada de decisões.
A pesquisa foi realizada no Supermercado PARATODOS, onde o mesmo é
um supermercado de médio porte, com uma área de 1800m², localizado na Cidade
Industrial de Curitiba (CIC), com o atendimento todos os dias da semana.
Esse artigo teve como objetivo analisar a influência do layout do
SUPERMERCADO PARATODOS para melhoria no atendimento ao cliente.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

É o elemento textual do projeto de pesquisa e deve conter uma
apresentação organizada de conhecimentos teóricos já existentes. Estes por sua vez,
são obtidos por meio de levantamento bibliográfico (pesquisa realizada em livros,
artigos acadêmicos, monografias, dissertações e teses).
Para Pádua (2002, p. 45) “Este procedimento orienta a coleta de dados,
segundo os critérios da importância e significação dos materiais para a pesquisa, de tal
forma que não se acumulem dados desnecessários ou irrelevantes”.

2.1 A IMPORTÂNCIA DO MARKETING

O marketing é definido como o processo de planejamento e execução da
precificação, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que
satisfazem objetivos individuais e organizacionais, e facilita o processo de troca e o
desenvolvimento de relacionamentos através do exame cuidadoso das necessidades
e desejos dos consumidores, desenvolvendo um produto ou serviço que satisfaça suas
necessidades; oferecendo-o a certo preço; viabilizando através de um ponto de venda
ou canal de distribuição particular e desenvolvendo um programa de promoção ou
comunicação para criar consciência e interesse.
Os quatros Ps: produto, preço, ponto e promoção, são elementos
fundamentais do marketing. No entanto, apesar de sua importância, ainda existe uma
visão de que a definição do layout deve ficar a cargo da gerência intermediária ou de
“leiautizadores”, tendo sua função vital reduzida à mera distribuição da área

de

vendas e à comunicação visual. Isto resulta em distorções em relação aos objetivos da
empresa, sendo que esta elaboração deveria ser incumbência dos responsáveis pelas
estratégias da organização (KOTLER; KELLER, 2006).
Já Bitner (1992) comenta que apesar do efeito da atmosfera, desenho
físico e elementos de decoração nos consumidores e trabalhadores ser reconhecido
pelos gerentes e mencionado em quase todo texto de marketing, varejo e o
comportamento organizacional, ainda existe uma surpreendente falta de pesquisas
empíricas ou frameworks, teoricamente baseados, dirigidos ao papel dos arredores
físicos nos ambientes de consumo.
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2.2 LAYOUT

Define layout como as partes essenciais ou elementos que auxiliam uma
loja na obtenção da produtividade máxima. O problema é arranjar e utilizar o espaço
de tal forma que a clientela, mercadoria e funcionários sejam eficientemente
combinados. Em outras palavras, “layout é o arranjo interior da mercadoria na loja,
móveis e equipamentos para maximizar a conveniência do cliente a um custo mais
reduzido para o varejista” (LAS CASAS, 1994, p. 137).
A principal finalidade do layout de lojas varejistas é maximizar a obtenção
de lucros por metro quadrado do espaço de chão. Segundo Heizer e Render (2001), se
tratando do layout de lojas varejistas, quanto mais exposição dos produtos aos
consumidores melhor, uma vez que a sua ideia está baseada no aumento de vendas e
maior lucratividade de acordo com esse aumento de exposição, e por consequência,
grande parte dos gerentes de operações de varejo tentam mostrar aos consumidores o
máximo de produtos possíveis.
Underhill (1999) traz pontos importantes a serem observados na execução
de layouts:

- área de transição: as pessoas andam com pressa e, até diminuírem o
ritmo, a visão periférica diminui e qualquer item colocado na entrada da loja será
ignorada. Para minimizar este efeito sugere-se: iluminação especial demarcando “fora”
e “dentro”; colocar uma pessoa saudando ou oferecendo uma cesta ou folheto; pôr um
“quebra-molas” (ex.: banca de promoções) obrigando as pessoas a diminuírem o ritmo;

- taxa de captura: refere-se ao quanto o consumidor vê do que é exposto.
A zona confiável vai de um pouco acima dos olhos até a altura dos joelhos. Para o
espaço restante deve-se exibir produtos grandes de fácil visualização (ex.: fraldas);

- taxa bumerangue: trata-se de quantas vezes o freguês deixa de
percorrer totalmente um corredor. Uma maneira de minimizar este efeito e posicionar
produtos mais populares no meio do corredor ou colocar chamarizes em ambas as
pontas;

- espalhar cestas por toda loja: muitos clientes entram para comprar um
único item e devido às compras impulsivas o volume de produtos aumenta, mas
acabam não levando porque simplesmente não cabe mais nada em suas mãos;

- posicionar as gôndolas ligeiramente inclinadas (não em 90º): as
pessoas andam olhando para frente e neste formato a visualização dos produtos é
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facilitada. O problema é que esta configuração ocupa mais espaço, sendo indicada na
exposição de produtos de compra comparada;

- as mercadorias não devem interromper a linha de visão dos clientes:
eles devem conseguir ver não só o que está na sua frente, mas também em outras
partes da loja;

- levar o consumidor ao fundo de loja: para isto posicionam-se nesta área
categorias destino, pois assim quem procura por estes itens comprará outros na ida e
na volta.
Outra estratégia importante é posicionar produtos de compra impulsiva em
lugares de maior fluxo, os de compra comparada em áreas periféricas e com menos
trânsito, os de maiores margem em corredores amplos, os de valor baixo e que são
comprados regularmente no alto e em corredores estreitos, e os complementares
devem ficar próximos um dos outros para incentivar a compra casada.
Contudo, para utilizar estas estratégias de maneira eficaz, é preciso
também conhecer os tipos de layouts que a literatura apresenta. Existem basicamente
quatro tipos de layout:

a) grid: o mais utilizado devido sua simplicidade. As mercadorias de
compra impulsiva devem ser localizadas perto da via principal, os equipamentos ficam
dispostos de forma retangular, paralelos e formando um ângulo reto com a fachada e
fundo. Ponto negativo: o fluxo é direcionado ao longo dos corredores principais
deixando certas partes com menos movimento, por isso é indicado localizar as
categorias de destino nestas áreas (LAS CASAS,1994; PARENTE ,2000);

b) fluxo livre: produtos agrupados mais livremente em diferentes ambientes
e expostos em equipamentos baixos facilitando a visualização e encorajando compras
impulsivas. Fornece uma maior liberdade para a distribuição dos produtos, permitindo
a criação de vários ambientes dando mais liberdade ao consumidor. (PARENTE, 2000,
LAS CASAS, 1994);

c) butique: produtos relacionados são agrupados em setores (ex. seção de
crianças), com espaço semi separado e bem definido tendo sua própria identidade
visual, através de cores e estilos. (LAS CASAS, 1994);

d) pista: tem semelhanças com o de fluxo livre e o butique, porém possui
um corredor principal no início da loja e faz com que os clientes circulem ao longo dos
perímetros da mesma incentivando as compras por impulso (PARENTE 2000; LEVY;
WEITZ, 2000).
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2.3 ADEQUAÇÃO DO LAYOUT EM SUPERMERCADO

A adequação e a elaboração de um layout em supermercados possuem
diretamente uma grande influência sobre os lucros, além de trazer praticidade e
comodidade aos seus clientes.
Kotler (1998) diz que antigamente a mercearia era o destaque e os
perecíveis açougue, frios, laticínios e FLV (frutas, legumes, verduras) correspondiam
por aproximadamente 25% da área de vendas e localizavam-se no fundo da loja. O
formato era estreito e comprido e com poucos check-outs.
Com o passar dos anos apresentou-se layouts mais largos, principalmente
para acomodar mais check-outs, com isto o fundo da loja também aumentou e
começou a acomodar a padaria no seu lado direito. O FLV foi para a entrada da loja e
os perecíveis começaram a ocupar metade da área de vendas. Também surgiram
seções como peixaria e congelados.
Atualmente, com o crescimento da utilização dos produtos já pesados e
embalados, as compras tornaram-se mais práticas e rápidas, assim não precisa de
muitos funcionários em departamentos como açougue e FLV, e se evitam filas
enormes. (KARSAKLIAN, 2000).
Os layouts dos supermercados diminuíram drasticamente o espaço
destinado a seus estoques, ampliando a sua área de vendas na busca acirrada por
aumento de seu faturamento. Também o consumo dos brasileiros vem mudando e as
empresas vêm se adaptando constantemente o layout de loja às necessidades dos
consumidores.

2.4 A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE DA LOJA NO COMPORTAMENTO DO
CONSUMIDOR

Além destas definições físicas a respeito do layout, é importante ressaltar
que o ambiente em si também tem uma forte influência no comportamento do
consumidor. As lojas devem criar um ambiente que seja adequado ao seu públicoalvo, e a imagem é de grande importância para a escolha da loja, onde a mesma
passa por uma série de fatores como localização, adequação das mercadorias,
conhecimento e qualidade da equipe de vendas, entre outros e que juntos formam uma
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impressão global usada pelos clientes para fazerem seus julgamentos (SOLOMON,
2002). O ambiente pode também afetar as pessoas fisiologicamente, barulho muito
alto pode causar um desconforto físico, a temperatura de uma sala pode causar tanto
suor como tremor, a qualidade do ar pode dificultar a respiração e a luminosidade pode
diminuir a habilidade de ver e causar pânico.
Angelo (1997) reforça que a atmosfera da loja é algo essencial, cores,
aromas e sons influenciam o processo de compra. É crescente a preferência do
consumidor por comprar em lojas onde ele se sinta bem e isso inclui desde a limpeza e
iluminação do ambiente.
Para Baker et al (2002), o ambiente da loja pode sim afetar a expectativa
de preço, qualidade dos serviços e das mercadorias. Isto implica que varejistas que
oferecem um design de alta imagem podem ser percebidos como ofertantes de alta
qualidade, porém com preços mais altos. Para minimizar este impacto podem ser
usadas estratégias de comunicação mais explícitas. Segundo

Solomon

(2002), o

tempo psicológico é um fator que também deve ser levado em consideração, pois a
experiência de espera pode influenciar fortemente a percepção de qualidade de
serviço. Angelo (1997) diz que o planejamento da circulação dos clientes dentro do
supermercado também precisa ser otimizado no sentido de poupar tempo e facilitar as
compras. Os consumidores sofrem sim pressões de tempo e por isso as empresas
devem projetar o layout para facilitar a atividade da compra.
Por outro lado, Underhill (1999) afirma que muitas decisões de compras
são tomadas ou influenciadas dentro loja. Quanto mais tempo o cliente permanecer
dentro da loja, mais comprará e é obvio que ele permanecerá mais tempo somente se
o ambiente for confortável e o processo prazeroso. Já Solomon (2002) diz que duas
em cada três compras no supermercado são decididas nos corredores da loja. Cerca
de 1/3 das compras não planejadas é atribuída ao reconhecimento de novas
necessidades enquanto a pessoa está na loja, por isso a importância de fazer o
consumidor “passear” pela loja ao máximo.
Muther (2000) esclarece este impasse de tempo dividindo os clientes em
dois tipos. O primeiro grupo gosta de “passear”, conhecer novos produtos e procurar
as melhores opções e soluções para seus problemas, portanto a empresa deve
envolvê-los

com

promoções

diferenciadas,

eventos

internos,

degustações,

informações adicionais etc. Já para o segundo grupo, o layout ideal é aquele onde eles
gastarão o mínimo de tempo possível. Eles querem sinalização correta, visibilidade de
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preços, acesso rápido e velocidade no registro e pagamento. O grande desafio é
atender estes dois tipos diferentes de consumidores que coexistem nas lojas e que
terão reações diferentes às distintas ações.

3. METODOLOGIA CIENTÍFICA

É um estudo dos métodos ou dos instrumentos necessários para a
elaboração de um trabalho científico. Um conjunto de abordagens, técnicas e
processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição
objetiva do conhecimento, de uma maneira sistemática.
Miguel (2007 p.216), diz que “a palavra ciência tem um significado muito
importante para que se possam entender um pouco de como é a metodologia científica
que é o conhecimento ou sabedoria”. No geral é quando uma pessoa tem esse
conhecimento, ou está ciente daquele determinado tema ou detém algum

tipo de

informação.

3.1 PESQUISA QUALITATIVA

As características das pesquisas qualitativas são feitas através de uma
análise de informações extraídas na forma de entrevista mais formal com pessoas
ligadas diretamente ao SUPERMERCADO, servindo também de forma que seja
comparado com as experiências vividas no mercado tentando compreender e localizar
os conceitos mais específicos. Respeito ao caráter interativo entre os objetivos
buscados pelos entrevistadores, suas orientações teóricas e seus dados de
conhecimento vividos, busca de resultados mais fiel possível, oposição à hipótese que
defende um modelo único de pesquisa.
O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do
pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações
aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja
capaz de produzir novas informações (TEIXEIRA, 2007, p.136).
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3.2 PESQUISA QUANTITATIVA

A pesquisa quantitativa preocupa-se com a exposição do mercado,
incluindo medidas como o tamanho do mercado, tamanho dos segmentos do mercado,
participações das marcas, frequência das compras, avaliação do conhecimento das
marcas, níveis de distribuição, e entre outras preocupações. Esses dados quantitativos
precisam ter certo nível de precisão e os métodos usados devem ser capazes de
proporcionar isso. Nos mercados de consumo, as informações baseiam- se sempre na
exagerando, a partir de uma amostra dos clientes ou do mercado geral.
Em pesquisas é possível avaliar se o consumidor compra os produtos
porque estão em promoção, pelo design da embalagem, se os consumidores compram
os produtos porque são leais a marca e se a decisão de compra é baseada no preço
(CRESWELL, 2007 p.91).
Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados

da

pesquisa

quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e
consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se
constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa
quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a
realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos
com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros.
Goldenberg (1997, p.34) diz que a pesquisa quantitativa “tem suas raízes
no pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da
lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana”. Por outro lado, a pesquisa
qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, e individuais da experiência
humana, para aprender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o
fenômeno. Assim, tanto a pesquisa quantitativa quanto a pesquisa qualitativa
apresentam diferenças com pontos fracos e fortes.
Contudo, os elementos fortes de um complementam as fraquezas do outro,
fundamentais ao maior desenvolvimento da ciência inicialmente a primeira etapa é a
pesquisa qualitativa que vai ser feita com gerente, supervisor e encarregados. Para a
realização da pesquisa é necessário estabelecer como será feita a coleta das
informações para atender os objetivos pretendidos.
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O método utilizado para a coleta dos dados da pesquisa do supermercado
PARATODOS, que será feita por meio de entrevistas pessoais com o gerente,
supervisor e encarregados, com efeito desta primeira etapa (Pesquisa Qualitativa), o
intuito será

buscar

compreender

até

onde os gestores do Supermercado

PARATODOS, conhecem o perfil e anseios de seus clientes, servindo de base para
elaborar o questionário da pesquisa quantitativa.
Deste modo com base nas informações obtidas com os gestores, poderá
se delinear uma sequencia de fatores relevantes ao perfil dos clientes, e ao aplicar o
questionário com os clientes abordados aleatoriamente dentro da loja e convidados a
responder a este questionário (Pesquisa Quantitativa), Com efeito, das presentes
pesquisas que serão realizadas os temas para serem investigados serão: a evolução
dos layouts; as definições que envolvem a elaboração de um layout; e a influência do
ambiente da loja no comportamento do consumidor.

e) Questionário

Questionário é um método de investigação composta por um número
grande ou pequeno de questões apresentadas por escrito que tem por objetivo
propiciar determinado conhecimento ao respondente.
Segundo Marconi & Lakatos (1996, p. 88) definem o questionário
estruturado como uma “série ordenada de perguntas, respondidas por escrito sem a
presença do pesquisador”. E suas maiores vantagens é permitir alcançar um maior
número de pessoas, a padronização das questões possibilita uma interpretação mais
concreta dos entrevistados, o que facilita a compilação e comparação das respostas
escolhidas, além de assegurar o anonimato ao entrevistado.
O questionário é de grande utilidade quando o pesquisador pretende
recolher informação sobre um determinado tema. Deste modo, através da aplicação de
um questionário a um público-alvo constituído. A importância dos questionários passa
também pela facilidade com que se interroga um elevado número de pessoas, no caso
da pesquisa que está sendo realizada sobre o supermercado PARATODOS será feito
dois questionários. Um questionário qualitativo para o gerente, supervisor

e

encarregados no total de 4 pessoas; e um questionário quantitativo para os cliente que
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frequentam a loja. Para se ter um grande número de informações será solicitado que
30 clientes respondam as perguntas num espaço de tempo relativamente curto. Estes
podem ser de natureza social, econômica, familiar, profissional, relativos às suas
opiniões, à atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais.
Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas onde se tem o
entrevistador e o entrevistado onde perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a
obter informação necessária por parte do entrevistado.
Um ponto importante na entrevista é que o entrevistador elabore um
material fazendo com que estimule o entrevistado a expor sua sua experiência sobre o
assunto abordado.
É importante que o repórter seja insistente. O entrevistador deve conquistar
a confiança do entrevistado, mas não tentar dominá-lo, nem ser por ele dominado.
Caso contrário, acabará induzindo as respostas ou perdendo a objetividade.
Segundo Gil (2008) pode-se definir entrevista como a técnica em que o
investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o
objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. A entrevista é,
portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma de
diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se
apresenta como fonte de informação.
O método das entrevistas está sempre relacionado com um método de
análise de conteúdo. Quantos mais elementos de informação conseguir aproveitar da
entrevista, mais credível será a nossa reflexão e maior será a completude da ação.

4. ANÁLISE DOS DADOS

Tais funções podem ser complementares, com aplicação tanto em
pesquisas qualitativas como quantitativas. Para Minayo (2001, p. 74), a análise de
dados é “compreendida muito mais como um conjunto de técnicas”. A autora destaca
que a análise de dados possibilita uma aplicação bastante variada, e tem duas
funções: verificação de hipóteses e questões e descoberta do que está por trás dos
conteúdos.
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Através das entrevistas com o gerente, encarregado e supervisor do
SUPERMERCADO PARATODOS obteve, sob o ponto de vista dos colaboradores,
sobre o layout que o mercado oferece. De acordo com Parente (2000), as mudanças
nos hábitos dos brasileiros têm motivado os consumidores a buscarem horários
alternativos de compra, e devido a isso cada vez mais as lojas de varejo oferecem
horários estendidos para conquistar a preferência dos consumidores. Com isso o
estabelecimento funciona de segunda a sábado das 8h ás 21h e domingo e feriados
das 8h às 19h, para melhor atender os seus clientes.
Entre alguns aspectos, o que mais agrada o consumidor na opinião dos
entrevistados é a agilidade nos caixas na hora da compra. Por isso, o
SUPERMECADO PARATODOS conta com 10 guichês de caixa, para que o
consumidor não perca muito tempo na fila, esperando para passar suas compras.
Segundo Parente (2000) os serviços de entrega são muito valorizados. No
varejo de alimentos, como nos supermercados, bons serviços de entrega se tornam
em vantagem competitiva. Hoje o mercado possui serviço próprio de entrega, realizado
em Curitiba e em toda a região. As entregas na região são baseadas em uma escala
para cada dia da semana. Para as cidades da região metropolitana cada dia é feita
entrega para uma cidade pré-definida. Devido à falta de tempo dos consumidores e a
busca por conveniência estarem cada vez mais presentes na vida dos clientes, o
Supermercado PARATODOS procura atender de forma adequada esse todos seus
clientes.
De acordo com as informações levantadas pela equipe técnica do
SUPERMERCADO PARATODOS, até hoje não houve nenhum levantamento preciso
de quantas pessoas entram no mercado para fazer o consumo ou a compra de algum
produto, sendo assim, foi levantado por experiência dos responsáveis de uma média
mensal de 3500 pessoas. Hoje os setores que são considerados importantes no
mercado é a padaria, horti fruti e açougue. A padaria, pois o mercado tem um bom
espaço destinado a este setor, tendo assim uma maior comodidade para seu cliente. O
setor de horti fruti é muito forte, pois tem um responsável somente pela compra das
frutas e verduras que vão ser expostos no dia a dia, e tendo assim uma boa qualidade
que chama a atenção dos clientes. E também o açougue que tem uma grande
variedade de produtos que sempre agradou os consumidores da região e demais
localidades que vem até o mercado a procura de uma qualidade diferenciada.
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Sobre as técnicas de layout os responsáveis relataram que não utilizam
nenhuma das técnicas citadas, porém no decorrer das perguntas citam que o layout da
loja acaba sendo modificado pelos repositores de algumas marcas de produtos que
são colocados para exposição na loja em lugares específicos.
Foi verificado que o SUPERMERCADO PARATODOS nunca teve um
trabalho de consultoria especializada em relação ao seu layout. Hoje existem órgãos
que fazem esse tipo de trabalho com valores muito acessíveis e com muita qualidade.
Sobre as mudanças de setores não é muito comum a modificação por parte do
mercado, para que não confunda os clientes que já estão habituados com a
localização

dos

produtos.

Geralmente

quem

solicita

alguma

alteração

de

posicionamento de produto são os fornecedores, que pagam para ter um espaço
específico onde seus produtos possam ser melhor expostos.
O setor é classificado como um dos mais importantes do mercado, pois
tem que ter um cuidado mais específico para manter os produtos com uma boa
qualidade e aparência. Alguns itens são mantidos em ambiente climatizado e repostos
diariamente conforme a demanda. Outra obrigatoriedade que o setor exige é o selo de
rastreabilidade de origem dos produtos, para que a vigilância sanitária possa identificar
o fornecedor se houver algum problema.
O SUPERMERCADO PARATODOS nunca fez nenhum tipo de pesquisa
de satisfações dos clientes. Blackweel (2005), diz que uma pesquisa de satisfação
pode ser realizada para conhecer seu público, onde pode ser identificadas falhas
e oportunidades de melhorias no serviço e nos produtos. Através da pesquisa se torna
mais fácil para tomar decisões assertivas e elaborar divulgações de promoções e
outros. O mercado não trabalha com um layout definido, é baseado apenas em
reclamações ou necessidades, sempre visando o melhor espaço para o fluxo de
clientes. O estabelecimento buscando um bom layout para ter uma circulação
confortável, com corredores amplos e uma ótima visualização dos produtos, onde
estejam bem alinhados e organizados para se estimular a compra por impulso. Para
Blackwell (2005), os clientes de hoje são grandes e geralmente globais.
Eles preferem fornecedores que possam vender e entregar uma série de
produtos e serviços coordenados para muitos locais, que possam resolver problemas
com rapidez em diferentes localidades e trabalhar com as equipes dos clientes com
vistas a melhorar seus produtos e processos.
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Percebe-se que o marketing de varejo junto com o layout do Supermercado
não tem um forte trabalho dentro da loja, eles costumam apenas por ouvir os clientes
em conversas informais, isso também compõe a gama de estratégias adotadas pela
empresa.

4.1 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS CLIENTES

A análise foi a partir das pesquisas via questionário aplicado aos clientes,
para ser identificado o público-alvo do SUPERMERCADO PARATODOS, e visar se os
mesmos estão satisfeitos com o layout e ambiente da loja.
De acordo com Kotler e Amstrong (1995, p. 319) eles afirmam que “este
público pode constituir-se de possíveis compradores ou usuários atuais, os que
decidem a compra ou os que a influenciam”.
Segundo Sheth (2001, p. 795) “o comportamento de consumo é definido
como comportamento de procura, busca, compra, uso e avaliação de produtos e
serviços para satisfazer necessidades”. Um aspecto verificado foi a razão de os
clientes frequentarem o mercado, onde 56% dos entrevistados afirmaram ser pela
comodidade de estar próximo as suas residências e também pelos preços baixos que
o mercado oferece. Sobre a importância em relação ao ambiente do mercado algumas
pessoas relataram que a iluminação e música traz um conforto no momento de suas
compras.
Gráfico 1 - Sexo

Feminino
Masculino

Fonte: Os autores.
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Entre todos os entrevistados foi possível notar uma igualdade no que diz
respeito ao sexo de quem frequenta o mercado. Das 30 respostas obtidas, 55% eram
mulheres e 45% homens. Esse dado mostra que não existe um perfil predominante de
compra em relação ao sexo.

Gráfico 2 - Idade dos clientes

Até 25 anos de idade
De 26 a 39 anos
De 40 a 54 anos
De 55 a 69 anos
Acima de 70 anos

Fonte: Os autores.

Em relação à idade dos questionados, percebe-se que a maioria está entre
26 a 39 anos, ao verificar os consumidores até 54 anos fica bem visível o perfil das
pessoas que frequentam o supermercado totalizando 74% dos consumidores. Em
relação a variável atendimento, Parente (2000) expõe que quanto mais idade o cliente
possui, mais exigente ele torna-se em relação ao atendimento, buscando cordialidade,
atenção, maior ajuda na escolha de seus produtos, melhores sinalizações nas lojas
juntamente com serviço personalizados.

Gráfico 3 – Compra impulsiva

Quase Nunca
26%

Raramente
Quase Sempre
Sempre

Fonte: Os autores.
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Quando observado a compra espontânea do consumidor verificou-se que
58%, sempre ou quase sempre compram produtos que não estão em sua lista de
compra. Por exemplo, as gôndolas que expõem os produtos nas filas dos caixas:
revistas, alimentos etc.
A intenção do consumidor não é comprar, mas o tempo na fila e a
diversidade de produtos estimula a compra. De acordo com Underhill (1999), nas
compras por impulso, os homens olham menos para os preços e mais para as
novidades que

lhes interessam, enquanto as mulheres são mais racionais, e por

muitas vezes fazem lista de compras. Os homens compram pensando mais em seus
gostos, do que na necessidade da família.

Gráfico 4 – Posicionamento dos produtos

Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Parcialmete
Discordo Parcialmente
Indiferente

Fonte: Os autores.

O posicionamento dos produtos ou a forma que é exposta chama a
atenção dos clientes na decisão de compra, pois 68% que podem ter um impulso
provocado pela visão de um produto desconhecido e percebido como necessário e útil.
Segundo Daud (2007), a visão é o primeiro sentido humano, pois é ela que faz o
cérebro reagir na direção do produto, sendo assim o sentido responsável pelo
processo de escolha.
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Gráfico 5 – Facilidade na localização dos produtos

Discordo Totalmente
Concordo Totalmente
Concordo Parcialmete
Discordo Parcialmente
Indiferente

Fonte: Os autores.

Outra questão abordada, pergunta se o cliente encontra com facilidades os
produtos que desejam, 35% dos clientes questionados tem dificuldade em encontrar o
produto que procurava e 42% não encontrou dificuldade. Esse aspecto mostra sobre a
organização da loja, em que os clientes tiveram a necessidade de perguntar ao
atendente onde estavam determinados produtos. A organização da loja é relevante,
pois o consumidor precisa encontrar o que procura.
Gráfico 6 - Seções

Bom
Ótimo
Regular
Péssimo
Indiferente

Fonte: Os autores
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Em análise realizada referente a divisão das seções do supermercado, os
clientes em sua maioria (65%), consideram como boas essas divisões, demonstrandose satisfeitos em relação às suas expectativas.
Foi abordado junto aos clientes na pesquisa que os fatores determinantes
na decisão de compra dos consumidores foram os itens: proximidade de casa ou
trabalho, atendimento e preço.
Analisando a variável proximidade da residência. Solomon (2004), constitui
um dos principais fatores que levam os clientes a frequentar os supermercados de
bairro. Devido à alteração de compras mensais para compras semanais, observou-se
uma mudança de comportamento do consumidor.
Desta forma, a localização é um fator fundamental na escolha do
supermercado para realizar compras, fazendo o cliente excluir uma loja do seu
repertório apenas pelo motivo de ser longe de sua residência.

CONCLUSÃO
A atual realidade do mercado varejista pode ser resumida pela crescente
competitividade. Sendo assim, conhecer o cliente e entender o seu comportamento de
compra se tornaram tarefas indispensáveis para implantar estratégias de sucesso nas
empresas, principalmente no setor de varejo, onde se encontram os supermercados,
foco desta pesquisa.
A premissa da pesquisa foi baseada no impacto que o layout tem na
decisão de compra dos clientes, porém o que foi revelado com a pesquisa é que esse
aspecto está ligado principalmente na comodidade e na qualidade do atendimento
prestado. No ramo dos supermercados a instabilidade do mercado é considerada
muito alta. Tratam-se de produtos e serviços similares, a forma com que um
supermercado se diferencia do outro é ainda mais complexa. Tudo isso porque os
concorrentes trabalham na maioria das vezes com as mesmas marcas que, em muitos
casos, tendem a tabulação de preços, dificultando ainda mais ações para os tornarem
“diferentes” em relação aos demais.
Dessa maneira, o supermercado PARATODOS não utiliza de técnicas
específicas, e se baseiam através dos representantes de algumas marcas dos
produtos que são colocados em lugares específicos. Posicionando os produtos na
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direção dos olhos, apresentação dos alimentos, arrumação das marcas nas
prateleiras, promoção de produtos com bom volume de vendas e o atendimento que foi
um dos itens elogiados.
Após o que foi exposto, conclui-se que o layout de varejo representa
importante ferramenta para melhor dispor produtos. Visando otimizar o espaço
destinado para a circulação de pessoas, capaz de não só estimular e facilitar a
observação e manuseio dos produtos, mas juntamente com fatores de ambiente de
loja (cores, iluminação, música ambiente etc.) e um atendimento de qualidade,
favorecer as vendas e a obtenção do lucro por parte do comerciante.
Desta maneira, o artigo se encerra reforçando a ideia de que um bom
layout é importante, porém, ter um bom atendimento e um ambiente organizado faz
com que as pessoas comprem além do que precisam e estejam satisfeitos com o
serviço prestado.
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Resumo
Um segmento lucrativo da economia que está em constante crescimento, é o mercado
de pet shop. Motivo pelo qual, conhecer o cliente é de grande valia para o negócio,
para superar suas expectativas, elaborando ações de marketing específicas para o
ramo, buscando diferencial em seus produtos e serviços, maximizando a fidelização de
seus clientes, podendo assim elaborar suas próprias estratégias, para poder tornar-se
mais competitivo através de sua prestação de serviços e de seus produtos exclusivos.
Levando em conta essas informações, esse artigo mostra um pouco do mercado pet,
levantando dados através de entrevistas com proprietários das duas pets mais
renomadas de Curitiba, sendo elas Pet Shop Amicão e Fac Pet. O objetivo foi
identificar as ações de marketing utilizadas por ambas. Outra ferramenta utilizada para
levantamento de informações foi a aplicação de formulários quantitativos e qualitativos
para mensurar a satisfação e a qualidade dos serviços prestados. A pesquisa
demonstrou que a maioria dos clientes das pet shops estão satisfeitos com os
serviços, porém recomenda-se investimentos em tecnologia como a possibilidade de
acompanhar via web o serviço sendo realizado, trazendo assim mais transparência.
Pesquisas de satisfação devem ser feitas continuamente pelos proprietários e
recomenda-se que invistam em variedades de produtos, pois cada vez mais os pets
estão sendo estimados e os clientes estão dispostos a gastar com seus animais.
Palavras - chave: Ações de marketing, Satisfação, Pet shop.
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1. INTRODUÇÃO
Atualmente, algumas questões que se referem ao desempenho econômico
operacional das empresas têm conduzido os canais de gestão a olharem de maneira
diferente para o sistema de gestão de pessoas que utilizam no gerenciamento
de

suas

equipes.

Entre

elas,

podemos

destacar fatores motivacionais, o

surgimento de vagas com competências extremamente específicas e até mesmo a
forte concorrência do mercado empregador quando se trata da absorção de
profissionais qualificados.
Ratificando

este

novo

cenário,

pode-se

destacar

que

no

atual

momento, a remuneração por si só, não é a garantia para que uma empresa tenha a
certeza de que consiga extrair o melhor de sua equipe. O conceito de valorização
mútua entre empresa e colaborador deve gerir este relacionamento, afim de
motivar e incentivar os colaboradores a oferecerem o que tem de melhor.
Analisando este cenário, é certo que a maioria das empresas precisam
preocupar-se com a valorização e o desenvolvimento de seus colaboradores. A
escolha da empresa McDonald's como objeto central desta pesquisa, foi realizada
considerando o interesse em saber como é a atuação da mesma em relação ao
desenvolvimento de sua equipe e pela representatividade da empresa no mercado de
fast-food. Sabendo que a marca por si só já é um sucesso, procura-se entender se
valorizam seus funcionários, criando assim um conceito de valor organizacional
dentro da empresa e criando uma gestão de desenvolvimento tanto da empresa
quando dos colaboradores.
Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar as ações do McDonald‟s,
com base na gestão de pessoas por competência, e investigar seus métodos
utilizados.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico é um conjunto de conhecimentos que possibilitam a
formação da base teórica para um estudo, são conceitos utilizados para fundamentar
o objetivo de estudo. Também conhecido como revisão de literatura, permite ao leitor
conhecer o tema e o que tem sido realizado de semelhante em torno do assunto
estudado no trabalho (SILVA; TAFNER; FISCHER, 2010).
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2.1 GESTÃO DE PESSOAS

A área de gestão de pessoas está diretamente ligada à maneira de
gerir pessoas. Este processo é fundamental, pois elas são o capital intelectual da
empresa, que é único e faz parte de um diferencial, eles são “os únicos recursos vivos
capazes de processar os outros recursos inermes e inertes” (CHIAVENATO, 1995. p.
106).
Segundo

Chiavenato

(2009),

as

pessoas

constituem

o

capital

intelectual da organização. As organizações bem-sucedidas se deram conta disso e
tratam seus funcionários como parceiros do negócio e não mais como simples
empregados contratados.
Gil (2009) afirma que gestão de pessoas é a função gerencial que visa à
cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos objetivos
tanto organizacionais quanto individuais. Para ele, a gestão evolui ao longo do
século XX em articulação estreita com a teoria e comportamento organizacional,
partilhando os pontos altos e baixos da evolução destas ciências dedicadas aos
estudos das organizações.

2.2 GESTÃO POR COMPETÊNCIA

O processo de desenvolvimento do modelo de gestão por competência
teve início devido à uma demanda por qualidade que surgiu dentro dos mercados
envolvidos pelo processo de globalização. O acirramento da concorrência, a
instabilidade dos mercados e a exigência de maior valor agregado dos produtos e
serviços, fatores advindos dos processos de globalização, exigiram que as
organizações buscassem maior flexibilidade produtiva. E para que isto ocorresse era
necessário contar com pessoas mais autônomas e com maior iniciativa, além de
implantar um comprometimento geral com os objetivos e estratégias organizacionais
(DUTRA, 2008; SARSUR,2007).
As abordagens tradicionais de gestão de pessoas já não mais atendiam as
necessidades organizacionais e com isso, as pressões advindas do ambiente em
que a organização se insere e das pessoas que nela trabalham, exigiram outra
abordagem para a área (DUTRA, 2008).
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Em contrapartida do que estava ocorrendo na forma de gestão atual, no
sistema de gestão de pessoas por competência, as empresas ao se desenvolverem,
desenvolvem as pessoas, e estas, ao se desenvolverem, fazem o mesmo com a
organização. A pessoa é vista como a gestora de sua relação com a empresa, bem
como do seu desenvolvimento pessoal (Dutra, 2001).
Leme (2012) diz que a implantação da gestão por competência em todos
os níveis de uma empresa, não é dar pérolas aos porcos, mas sim, abrir um espaço
para a cultura de desenvolvimento dos processos em equipe, onde todos tem
liberdade para contribuir, e o foco esta sempre na melhoria.
2.2.1 Competência

O conceito de competência pode ser definido como o conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes que afeta parte considerável da atividade
de alguém. Tem relação com seu desempenho, pode ser medido por padrões já
estabelecidos e pode ser melhorado com treinamento e desenvolvimento (KNAPIK,
2008).
O conhecimento é o saber, é o que se aprende através de estudos em
livros e outras fontes. A habilidade é o saber fazer, é a utilização dos conhecimentos
de maneira prática no dia a dia. Por fim, a atitude diz respeito ao querer fazer, é o
que leva uma pessoa a exercitar uma determinada habilidade. Complementando, as
competências podem ser classificadas em técnicas (conhecimentos e habilidades), as
quais dizem respeito a tudo

que o profissional precisa para ser um especialista

técnico, e comportamentais (atitudes) que dizem respeito ao que o profissional precisa
demonstrar como sendo seu diferencial competitivo (LEME, 2012).
“As competências traduzem-se, assim, como uma forma inovadora de
trabalhar os desafios organizacionais, desenvolvendo e valorizando o capital
intelectual das empresas” (ORLICKAS 2012, p.106).

2.2.1.1 Conhecimento

Trata-se de um atributo introduzido no conceito de competência. Está
diretamente ligado ao saber, ou seja, é tudo aquilo que sabemos, mas não
necessariamente fazemos (KNAPIK, 2008).
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2.2.1.2 Habilidades

Refere-se a aquilo que se sabe fazer, aquilo que se pratica, há experiência
e domínio sobre a atividade (KNAPIK, 2008).

2.2.1.3 Atitudes

As atitudes são influenciadas pelas características pessoais, que levam ou
não a prática daquilo que sabemos e conhecemos (KNAPIK, 2008).

2.2.3 Avaliação por Competência

Segundo Pontes (2005) avaliação de desempenho é um método que visa
estabelecer um contrato com os funcionários, referente aos resultados desejados pela
organização, acompanhar os desafios propostos, corrigindo os rumos quando
necessário, e avaliar os resultados obtidos.
Já Araújo e Garcia (2009) dizem que um processo de avaliação de
desempenho consiste não só na identificação dos desempenhos, mas também em
sua mensuração, feita com base nas competências (conhecimentos, habilidades e
atitudes) necessárias, visando resultados futuros, de modo a usufruir do potencial das
pessoas da organização.
Avaliar o desempenho de uma pessoa não é algo tão simples e rápido
quanto parece. Pode-se definir desempenho como um conjunto de fatores
entregues pela pessoa a empresa.
Estar

em

constante

desenvolvimento,

agregando

conhecimento,

habilidades e atitudes à organização e retendo todo conhecimento que a organização
lhe oferece, é essencial para ser bem avaliado no modelo atual de gestão.

2.2.4 Desenvolvimento por Competência

O desenvolvimento do colaborador na empresa é fundamental para o
alcance de resultados positivos, não somente para a empresa, mas também para o
indivíduo. O método mais comum para trazer qualificação e evolução aos
funcionários das organizações é o treinamento. Segundo Marras (2009), treinamento é
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um processo de assimilação cultural em curto prazo, que tem como objetivo repassar
conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionadas diretamente à execução de
tarefas de acordo com a cultura de um determinado processo.
Algumas empresas apontam o desenvolvimento profissional como um
treinamento, organizando estratégias visando o ambiente interno que resulte em
retorno monetário. Enquanto que no formado ideal, o treinamento deve voltar-se para
o desenvolvimento profissional do colaborador, trabalhando as relações internas da
organização, qualificando o funcionário, e modulando-o para se adequar à política da
empresa. Este modelo de desenvolvimento fará com que o colaborador traga
maiores benefícios à empresa. (TACHIZAWA,2001).
Segundo Tachizawa (2001) nenhuma organização consegue manter
um bom nível de produtividade sem uma equipe de profissionais bem preparados, ou
seja, o colaborador é a mente da empresa, que por sua vez reflete o comportamento
apresentado pelas pessoas que nela atuam.

2.2.5 Motivação

A motivação tem um papel fundamental no desempenho profissional do
indivíduo, “os fatores motivadores do trabalho são aqueles que se referem à tarefa e à
sua execução, mostrando uma relação direta e uma dependência entre produtividade
e motivação” (AGUIAR, 1981, p.150).
Nas

organizações,

deve-se

lembrar

do

quanto

é

importante

à

realização das necessidades individuais e da importância ajudar as pessoas nesse
processo, uma vez que a motivação delas depende da possibilidade do alcance
dessas necessidades através do trabalho (PONTES, 2005).
Conforme Knapik (2006), para que a relação homem x empresa seja
agradável e eficaz, deve-se buscar harmonia e equilíbrio de interesses. Um
relacionamento

agradável

não

evita

as

discordâncias

e

atritos,

mas

desencadeia maturidade emocional para superar as dificuldades e fazer das
divergências uma oportunidade para aproximar as partes.
Em relação ao esforço aplicado e ao choque entre os objetivos
organizacionais e os do indivíduo, Chiavenato (2005) diz que:
“Quanto maior a tensão, maior o nível de esforço. Se o esforço
é direcionado e bem-sucedido, ele conduz à satisfação da
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necessidade e a tensão é reduzida. É imprescindível que os
requisitos das necessidades individuais da pessoa sejam
compatíveis consistentes com os objetivos organizacionais.
Quando existe congruência entre os objetivos organizacionais e
objetivos individuais, as pessoas se dispõem a exercer
elevados níveis de esforço para atender aos interesses da
organização" (CHIAVENATO, 2004, p.462).

Já Robbins e Coulter (1996) nos dá uma visão de certa forma
diferente em relação ao esforço do indivíduo, pois diz que:
"O esforço é um elemento que mede a intensidade ou estímulo. Quando
alguém está motivado, seu empenho é grande. Mas altos níveis
costumam

levar

a

bons

níveis

de

esforços não

de desempenho, a não ser que ele seja

canalizado em uma direção benéfica para a organização" (ROBBINS E COULTER,
1996, p.132).

3. METODOLOGIA

Este capítulo tem o intuito de demonstrar como esta pesquisa foi
construída em todos os processos. Utilizou-se um estudo de caso em três franquias
do Mc Donald‟s na cidade de Curitiba para entendimento de como é o sistema de
gestão aplicada em seus funcionários.
A metodologia utilizada neste projeto, tem como intuito organizar e
classificar os passos necessários para obtenção do resultado desejado. Segundo
Cervo e Bervian (2006) método é a ordem que se deve impor aos diferentes
processos necessários para atingir um determinado objetivo.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Buscando atingir o alvo necessário em todos os questionamentos
realizados nesta pesquisa, optou-se pelo desenvolvimento de um roteiro de entrevista
para gestores de restaurante e um formulário de perguntas quantitativas aos
colaboradores operacionais. Dos gestores, espera-se que se sintam a vontade para
contribuir de maneira mais técnica e detalhada sobre o método de gestão atual. Em
relação aos colaboradores operacionais, o interesse é pela percepção que eles
têm deste método, no qual estão inseridos.
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3.1.1 Pesquisa Qualitativa

Utilizou-se a pesquisa qualitativa como ferramenta para auxiliar a pesquisa
científica, pois a mesma tem como objetivo analisar e interpretar aspectos mais
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento. Fornece análise mais
detalhada sobre as investigações, hábitos e atitudes (LAKATOS, 2004).
Utilizando o conceito da pesquisa qualitativa como fator decisório, optou-se
por formular um roteiro de entrevista para coletar as informações de nível gerencial
dos restaurantes estudados. As entrevistas ocorrem nos restaurantes da franquia em
dias de semana nos meses de setembro e outubro de 2016. Foram entrevistados três
gerentes de restaurantes, cada um responsável por uma loja da franquia Guest
Alimentos.

3.1.2 Pesquisa Quantitativa

Conforme Costa e Crescitelli (2003), a pesquisa quantitativa possui
uma amostragem de representação determinada por percentuais, as perguntas são
objetivas e geralmente com respostas fechadas. Ela estimula o entrevistado
a supor as situações.
Através de levantamento dos resultados necessários, optou-se pelo
método quantitativo de pesquisa, visando proporcionar ao conteúdo coletado maior
precisão. Rodrigues (2015) diz que a pesquisa quantitativa procura quantificar os
dados. Ela busca uma evidência conclusiva, que é baseada em amostras grandes e
representativas, focada em grandes amostras e sem abertura para respostas
desconexas.
O método escolhido para coleta de dados foi a aplicação de um formulário
com perguntas fechadas aos colaboradores operacionais, pois são eles que detém o
conhecimento necessário de como funciona

na prática o processo de gestão, e de

como se sentem fazendo parte deste modelo. Este formulário tem como característica
principal a pesquisa quantitativa, pois é composto exclusivamente de perguntas
fechadas, afim de que o colaborador deixe somente as informações necessárias para
conclusão do estudo.
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As aplicações foram feitas em dias de semana nos meses de setembro e
outubro de 2016.

3.2 COLETA DE DADOS

A pesquisa será realizada na cidade de Curitiba, em três lojas franqueadas
da rede de fast-food McDonald‟s, administradas pela empresa Guest Eca Comércio de
Alimentos Ltda. Através de discussões internas da equipe, elaborou-se um
questionário de acordo com as necessidades de conhecimento destacadas nos
objetivos do projeto.
As entrevistas e a aplicação dos formulários foram realizadas em dias de
semana, nos horários onde a movimentação de clientes é menor, possibilitando assim,
maior tranquilidade aos entrevistados no geral. As entrevistas foram feitas uma de
cada vez, tanto as dos gestores, quanto dos colaboradores.
As informações passadas pelos gestores através da entrevista foram
gravadas com autorização dos mesmos, conforme a legislação determina. Os
formulários aplicados aos colaboradores foram preenchidos pelos aplicadores. Neste
caso, o entrevistado somente respondia às questões oralmente.

3.4 AMOSTRAGEM

Os restaurantes Mc Donald‟s, objeto de estudo desta pesquisa, são
administrados pela franquia Guest Eca Comércio de Alimentos Ltda. Estão localizados
na cidade de Curitiba/PR, a cerca de vinte anos, atuando no segmento de alimentação
rápida. São três lojas: Mc Donald‟s Portão, Mc Donald‟s Shopping Palladium e Mc
Donald‟s Shopping Total.
O questionário será aplicado através de amostragem aleatória simples,
onde cerca de 50 funcionários das três lojas da rede serão convidados a
participar.
A amostragem aleatória caracteriza-se por um subconjunto de indivíduos
selecionado totalmente ao acaso a partir de um conjunto maior (a população) por um
processo que garanta que, todos os indivíduos da população têm a mesma
probabilidade de serem escolhidos para a amostra, cada subconjunto possível de
indivíduos tem a mesma probabilidade de ser escolhido que qualquer outro
(ANTUNES, 2011).
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4. ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados esta relacionada a seleção dos conteúdos
coletados

através

das

técnicas

de

pesquisa

utilizadas,

levando

em

consideração os principais objetivos destacados nesta pesquisa. Esta análise foi
segmentada em duas partes: a entrevista com nível gerencial da empresa estudada e
o formulário aplicado ao nível operacional.

4.1 ENTREVISTA COM GERENTES
O modelo de gestão de pessoas utilizado no Mc Donald‟s é definido por
sua matriz, nos Estados Unidos. Todas as ações aplicadas em relação a este tipo de
gestão, já foram pré-estabelecidas e são aplicadas por todas as lojas da companhia.
Todos os processos relacionados a gestão são realizados por um colaborador, não
existindo um departamento específico para isto. Todo processo
entrevista,

treinamento,

gestão

de

de

avaliação,

conflitos, contratações e demissões ficam na

responsabilidade do gerente de cada loja.
Os gerentes de loja da franquia Guest Alimentos são responsáveis por
todos os processos referentes a operação, gestão financeira e demais procedimentos.
São estes gerentes que também realizam todos os processos referentes a gestão de
pessoas. O material de treinamento, avaliação e informação ao colaborador, é
desenvolvido pelo Mc Donald‟s dos Estados Unidos, adequado e distribuído às
franquias brasileiras através da corporação Mc Donald‟s.
Todos os gerentes

entraram

na

empresa

inicialmente

como

atendentes, e foram promovidos gradativamente até chegarem ao nível de gestão,
possuindo assim, um grande conhecimento sobre todos os processos relacionados ao
restaurante.

4.1.1 Gestão por Competência

Segundo os dados coletados através das entrevistas realizadas, os
gerentes de restaurante conhecem o conceito de gestão de pessoas por competência,
e de primeiro modo o associam a oportunidade de crescimento dentro da empresa.
Citam também a importância que a empresa dá a formação de seus colaboradores.
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Analisando a importância desta cultura de aperfeiçoamento, pode-se
destacar que para Leme (2012), abrir espaço para uma cultura de desenvolvimento da
equipe, faz com que o foco esteja sempre na melhoria, além de estar diretamente
ligada a implantação da gestão por competência. Isto pode de fato trazer melhores
resultados a todos.
De acordo com os dados, o Mc Donald‟s possui um mapeamento dos
conhecimentos,

habilidades

e

atitudes

necessárias

para

cada

função

designada na empresa, ou seja, a empresa detém uma estruturação das
competências necessárias para realização de cada tarefa.

4.1.1.1 Conhecimento

O processo de desenvolvimento do conhecimento dentro do MC Donald‟s
não é difundido entre todos os funcionários, no geral, a grande maioria dos
colaboradores recebem através de treinamentos um conhecimento básico de cada
função.
O Mc Donald‟s trabalha com um conceito de rodízio de atividades,
onde todos os funcionários devem obter o conhecimento necessário, apenas para
realizar as tarefas básicas. Isto envolve desde o trabalho na cozinha, montagem dos
lanches, até o atendimento a clientes e limpeza do local de trabalho. O
desenvolvimento do conhecimento necessário é feito área por área de maneira
estratégica, para que o colaborador assimile de maneira segura o desenvolvimento de
cada função.
Segundo Knapik (2008), conhecimento além de ser um dos pilares da
competência, está ligado diretamente com aquilo que sabemos, e não aquilo que
fazemos. Desta forma, percebe-se que a empresa não volta suas ações para
distribuição do conhecimento, mas para a realização prática das tarefas. Neste caso
o foco é fazer e não saber.

4.1.1.2 Habilidade

Segundo as informações coletadas, esta análise é feita a partir da
interpretação do perfil do candidato. Posteriormente os colaboradores são avaliados
tecnicamente para complementar esta leitura.
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Através do rodízio de atividades onde colaborador passa por todas as
funções existentes no restaurante, onde verifica-se em qual atividade o funcionário
teve melhor resultado. Com o auxílio destas informações o gerente faz a distribuição
de tarefas buscando o melhor resultado operacional.
Como a habilidade está diretamente ligada às ações práticas, nota-se
maior comprometimento da empresa com esta questão. Segundo Knapik (2008),
aquilo que se pratica, há experiência e domínio sobre a atividade.

4.1.1.3 Atitude

As atitudes, também conhecidas como competências comportamentais,
também são analisadas pelos gerentes entrevistados. Segundo eles, não há nenhum
método específico para realizar este mapeamento, e o mesmo é feito no dia a dia, de
acordo com a execução das atividades.
Existem algumas competências comportamentais que devem ser seguidas
dentro da empresa. Segundo as informações coletadas, estas competências não
estão documentadas e não fazem parte do processo de avaliação.
Knapik

(2008)

diz

que

as

atitudes

são

influenciadas

pelas

características pessoais, e que elas são responsáveis por realizar aquilo que sabemos
e conhecemos. Analisando este contexto, entende-se que avaliar e moldar uma
política de comportamento dentro da empresa é essencial para que o tripé da
competência esteja completo.

4.1.2 Avaliação Por Competência

O método de avaliação do Mc Donald‟s baseia-se basicamente na
coleta de informações através da lista de verificação (LV) avançada. As LV‟s
avançadas, além de serem utilizadas como processo principal de avaliação, também
funciona como um tipo de reciclagem ao colaborador. São aplicadas a cada três
meses, para que o colaborador sempre tenha suas avaliações atualizadas.
Os resultados das avaliações são expostos aos funcionários, afim de que
melhorem nos pontos necessários, mas não há por parte da empresa, uma atuação
relevante em relação ao resultado das avaliações. Seja ela uma promoção ou a
designação do colaborador à um treinamento específico.
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Nestas avaliações, mede-se apenas os conhecimentos relacionados à
cada atividade e as habilidades do colaborador no momento de execução da tarefa.
As avaliações comportamentais ocorrem apenas para cargos de liderança e estão
fundamentadas apenas na percepção dos gestores, não há nenhum método
específico de medição do comportamento.
Porém, Araújo e Garcia (2009) dizem que um processo de avaliação de
desempenho consiste em sua mensuração, feita com base nas competências
(conhecimentos,

habilidades

e

atitudes),

ou

seja,

os

três

pilares

da

competência devem ser mensurados e avaliados para que se tenha foco no
desenvolvimento.

4.1.3 Treinamento

Todos os colaboradores do Mc Donald‟s são treinados em diversas
ocasiões. Logo quando são contratados, passam por um treinamento realizado online
via tablet. Este treinamento é voltado para apresentação da área e das atividades que
o mesmo desenvolverá naquela função.
Os demais treinamentos realizados são todos na prática, onde o
colaborador é colocado na estação de trabalho com acompanhamento de um monitor,
para realizar as atividades diárias. Este treinamento é chamado de lista de
verificação inicial, onde o monitor que auxilia o novo colaborador a compreender e
realizar um check list de cada procedimento que faz parte de uma atividade
específica. Existem alguns documentos que são fornecidos pela corporação Mc
Donald‟s para auxiliar nestes processos, como: as próprias listas de verificação,
objetivos a serem alcançados em cada função, folders com dicas de execução,
entre outros. Este processo de treinamento inicial da parte operacional dura cerca de
uma semana.
Analisando as informações coletadas, percebe-se que a empresa, não
treina estes colaboradores de maneira específica. Os funcionários operacionais são
treinados somente até o ponto em que consigam realizar as tarefas necessárias. Não
há preocupação com o aperfeiçoamento das falhas apresentadas nas avaliações.
Segundo Tachizawa (2001), no formato ideal, o treinamento deve
voltar-se para o desenvolvimento do colaborador, qualificando o funcionário, e
modulando-o para se adequar-se à política da empresa. Este modelo de
desenvolvimento fará com que o colaborador traga maiores benefícios à empresa.
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Não constatou-se nenhuma relação dos treinamentos aplicados pela
empresa com os resultados obtidos nas avaliações realizadas. Quando um
colaborador é mal avaliado em determinada função, a única atitude tomada é colocá-lo
mais vezes para que desenvolva esta função com mais frequência. Este processo é
feito apenas quando a movimentação de clientes na loja está abaixo da média.

4.1.4 Motivação

Segundo informações coletadas através das entrevistas, a empresa
apresenta preocupação com o nível de motivação apresentado pelos colaboradores,
porém, a única atitude tomada neste sentido é acompanhar o colaborador

neste

período, e tentar resolver este problema na conversa, trazendo esta questão para
o lado do relacionamento. Não há nenhuma outra política adotada neste sentido.
Aguiar (1981) nos diz que a motivação tem um papel fundamental no
desempenho profissional do indivíduo, pois os fatores motivadores do trabalho são
aqueles

que

dependência

se

referem

à

tarefa

e

à

sua

entre produtividade e motivação.

execução,
Dito

isto,

mostrando
sabe-se

uma

que um

profissional motivado tende a produzir resultados cada vez melhores.
Em relação à maneira de motivar, Pontes (2005) nos diz que é importante
que a empresa preocupe-se com a realização das necessidades individuais do
colaborador, da uma vez que a motivação delas depende da possibilidade do alcance
dessas necessidades através do trabalho. A empresa deve

utilizar-se

deste

parâmetro para que o colaborador conquiste seus anseios por meio do trabalho.
Criar este diálogo traz um resultado satisfatório para ambas as partes.

4.1.4.1 Remuneração

A política de remuneração do Mc Donald‟s não tem nenhuma ligação com
a competência dos colaboradores. A remuneração é definida apenas por relação de
cargo. Não existem escalonamentos de salário para a mesma função, ou seja, não
está baseada na meritocracia. Segundo os entrevistados, este formato incentiva que
o colaborador tenha o desejo de ser promovido e por consequência procure se
desenvolver como profissional.
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4.2 PESQUISA COM COLABORADORES

A empresa Guest Alimentos possui uma média de 100 funcionários, e
foram entrevistados 15 em cada loja, totalizando 48 colaboradores, com idade entre
18 a 20 anos, intercalando sexo feminino e masculino. Os colaboradores entrevistados
consistem em 29 atendentes e 1 coordenadora de equipe.
Gráfico 1 – Tempo de Empresa dos Colaboradores
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Fonte: Autores do trabalho.

A análise do gráfico 1 demonstra que o tempo de empresa de 60% dos
colaboradores entrevistados é de 1 a 6 meses, 17% tem de 1 a 2 anos de empresa,
13% tem de 6 meses a 1 ano, 7% tem de 2 anos a 3 anos e 3% tem mais de 3 anos.

Gráfico 2 – Implantação da gestão por competência na empresa
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Analisando o gráfico 2, pode-se verificar que 97% dos colaboradores
entrevistados afirmam que o sistema de gestão por competência é implantado dentro
da empresa. Apenas 3% dos entrevistados não acreditam que este modelo de gestão
é implantando.

Gráfico 3 - Conhecimentos dos colaboradores avaliados pela empresa
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Fonte: Autores do trabalho.

No gráfico 3, fica exposto que 87% dos entrevistados têm seus
conhecimentos avaliados pela empresa com frequência, 10% deles afirmam ter seus
conhecimentos

avaliados

poucas

vezes.

Apenas

3%

disseram

que

seus

conhecimentos são avaliados raramente.
Segundo Araújo e Garcia (2009) o processo de avaliação de desempenho
consiste

na

mensuração

de

desempenhos

com

base

nas

competências

(conhecimentos, habilidades e atitudes) necessárias, visando resultados futuros.
Portanto, avaliar seus colaboradores é essencial para identificar as competências a
serem desenvolvidas a fim de obter resultados satisfatórios.
Gráfico 4 – Atitude dos colaboradores avaliada pela empresa
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Fonte: Autores do trabalho.
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Através da análise do gráfico 4, pode-se perceber que 87% dos
entrevistados têm suas atitudes avaliadas com frequência. Por outro lado, 13% dos
entrevistados alegam que suas atitudes são avaliadas poucas vezes.
Gráfico 5 – Habilidades dos colaboradores avaliados pela empresa
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Fonte: Autores do trabalho.

O gráfico 5 revela que 93% dos entrevistados tem suas habilidades
avaliadas com frequência. Apenas 7% acreditam que suas habilidades são avaliadas
poucas vezes.

Gráfico 6 – Frequência que os colaboradores são avaliados

0%
13
%

Com frequência

14%

Poucas vezes
Raramente
73
%

Nunca

Fonte: Autores do trabalho

De acordo com o gráfico 6, percebe-se que 73% dos colaboradores
afirmam que são avaliados frequentemente, 14% afirmam serem avaliado poucas
vezes e 13% afirmam serem avaliados raramente.
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Gráfico 7 – Desenvolvimento dos colaboradores através das avaliações realizadas pela empresas
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Fonte: Autores do trabalho

Analisou-se no gráfico 7, que 77% dos colaboradores afirmam obter
desenvolvimento profissional através das avaliações fornecidas pela organização,
13% afirmam que se desenvolvem poucas vezes através da avaliação, e 10% dos
entrevistados acreditam que as avaliações aplicadas raramente contribuem para seu
desenvolvimento.
Tachizawa (2001) diz que o colaborador é a mente da empresa, e que ela
por sua vez, reflete o comportamento apresentado pelas pessoas que nela atuam.
Assim, quanto maior nível de desenvolvimento dos colaboradores, maior o
desenvolvimento geral da empresa.

Gráfico 8 – Frequência de treinamento
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De acordo com o gráfico 8, 77% dos colaboradores são treinados com
frequência. Entretanto 13% afirmam que foram treinados poucas vezes e outros
10% afirmaram que raramente recebem treinamento.
O método mais comum para trazer qualificação e evolução aos

funcionários das organizações é o treinamento, pois segundo Tachizawa
(2001) nenhuma organização consegue manter um bom nível de produtividade
sem uma equipe bem preparada.

Gráfico 9 – Contribuição do treinamento para o desenvolvimento profissional
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Fonte: Autores do trabalho

No gráfico 9, pode-se analisar que 87% dos colaboradores acreditam que
o treinamento dado pela empresa contribui para seu desenvolvimento profissional
com frequência, 7% acreditam que contribui poucas vezes, e 6% disseram

que

raramente os treinamentos contribuem para seu desenvolvimento.
O treinamento deve voltar-se para o desenvolvimento profissional do
colaborador, trabalhando as relações internas da organização, qualificando o
funcionário, e modulando-o para se adequar à política da empresa. Este modelo de
desenvolvimento fará com que o colaborador traga maiores benefícios à empresa
(TACHIZAWA, 2001).
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Gráfico 10 – Valorização dos colaboradores que apresentam evolução
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Fonte: Autores do trabalho

Conforme gráfico, 10, 80% dos entrevistados acreditam que a empresa
valoriza com frequência os colaboradores que apresentem evolução, 13% dos
colaboradores disseram que a empresa valoriza poucas vezes e 7% responderam que
raramente há valorização nestes casos.
Pontes (2005) diz que a empresa deve lembrar o quanto é importante à
realização das necessidades individuais, uma vez que a motivação delas depende da
possibilidade do alcance dessas necessidades através do trabalho. A valorização do
indivíduo perante à empresa está diretamente ligada à motivação apresentada e
exerce forte influencia no desempenho individual.

Gráfico 11 – Preocupação da Empresa quanto a motivação
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Fonte: Autores do trabalho

Os dados do gráfico 11 indicam que 81% dos entrevistados disseram que
a empresa preocupa-se com sua motivação, 13% responderam que nunca houve
preocupação

e

6%

que

a

empresa

poucas

vezes

preocupou-se.
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Aguiar (1981) diz que os fatores motivadores do trabalho são aqueles que
se referem à tarefa e à sua execução, mostrando uma relação direta e uma
dependência entre produtividade e motivação.

Gráfico 12 – Evolução profissional do colaborador no Mc Donald‟s
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Fonte: Autores do trabalho

Os dados apresentados no gráfico 12 mostram que 87% dos entrevistados
evoluem com frequência dentro do Mc Donald‟s, 7% afirmaram que raramente
evoluem e 6% acreditam evoluir poucas vezes dentro da empresa.

5. CONCLUSÃO

Através dos objetivos destacados neste artigo, concluiu-se que a franquia
abordada nesta pesquisa adota o conceito de gestão por competência de maneira
parcial, pois segundo os dados coletados na pesquisa, os conceitos de gestão
aplicados no dia a dia, de maneira prática, não estão voltados para o desenvolvimento
profissional do colaborador. Desta forma, a empresa espera de seus colaboradores
apenas um desempenho básico em relação as atividades realizadas.
Em relação à avaliação por competência, percebe-se que há uma divergência
entre os entrevistados de nível operacional e de gestão. Segundo a análise efetuada,
a maioria dos colaboradores afirmaram que são avaliados de acordo com suas
competências. Porém na entrevista com gestores, ficou evidenciado que as avaliações
aplicadas

estão

relacionadas

exclusivamente

as
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atividades de cada função, ou seja, estas avaliações podem estar ligadas
apenas a conhecimentos e atitudes, deixando de avaliar as habilidades dos
colaboradores.
O método de gestão adotado atualmente desenvolve de certa forma algumas
competências de seus colaboradores, visto que a grande maioria ainda está no
início de sua carreira profissional. Entretanto o desenvolvimento destes aspectos dáse exclusivamente de acordo com a experiência prática.
Desta forma, fica claro que o sistema de gestão por competência aplicado
pela empresa,

tem

limitações que

poderiam

ser

trabalhadas em

prol do

desenvolvimento empresa x indivíduo. Este método de gestão poderia ser trabalhado
em conjunto com os colaboradores, criando uma cultura de desenvolvimento mútuo.
Os treinamentos aplicados pela empresa, poderiam ser trabalhados de maneira
estratégica, visando atuar nas falhas encontradas nas avaliações. Estas melhorias
podem trazem para a empresa maiores resultados em relação à capacitação da mão
de obra, contribuindo para um aumento na lucratividade, pois funcionários mais
capacitados geram melhores serviços, o que refletirá no objetivo principal de qualquer
empresa, o lucro.
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Resumo
Com o avanço do marketing nas mídias sociais e a popularização, os consumidores
são expostos a diversas divulgações de marcas, vendas ou propagandas no meio
digital, através deste método as empresas têm utilizado cada vez mais as redes
sociais como ferramenta de marketing com o objetivo de alcançar o maior número de
consumidores e fidelização de seus clientes. Este trabalho foi desenvolvido com o
objetivo de mostrar a importância em utilizar o marketing digital em seus comércios e o
quanto isto influência o consumidor. Para identificar estes aspectos foram utilizadas
algumas ferramentas metodológicas, como a entrevista aplicada em gerentes dos
segmentos de vestuário, calçados, alimentício e farmacêutico e questionários
aplicados pelo Google Forms a clientes da região da Cidade Industrial de Curitiba. A
análise dos dados foi feita através da tabulação das respostas obtidas através dos
questionários respondidos da população da região da Cidade Industrial de Curitiba. Os
resultados enfatizaram a importância das mídias sociais e o seu baixo custo em sua
manutenção nos pequenos comércios que permitiram chegar à conclusão e responder
a pergunta deste trabalho.
Palavras-chave: Mídias sociais, Redes sociais, Marketing digital, Marketing.
1. INTRODUÇÃO
Percebe-se o um grande interesse envolvendo o tema marketing nas
mídias sociais, e como isto impacta no crescimento do pequeno comércio. Muitas
dúvidas vêm surgindo por falta de conhecimento deste setor, que só vem a crescer.
De acordo com o autor Vettori (2013), o marketing digital pode gerar ótimos resultados
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com custo mínimo, porém se aplicado em conjunto ao marketing tradicional, serão
inúmeras as vantagens que a aliança do marketing digital e o tradicional podem
proporcionar para as organizações e aos clientes, esta junção exige das empresas
uma necessidade de conhecer, se relacionar e se aproximar dos seus consumidores.
As empresas têm um grande campo para a divulgação de seus produtos como:
Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outros e com isto consideram-se que os
investimentos em marketing digital e muito mais aconselhável.
Em uma reportagem publicada recentemente pela RPC TV em novembro
de 2016, levantou a questão da importância da internet para os pequenos negócios e
como ela vem auxiliando o crescimento geral dos pequenos comércios, como a
rapidez que é divulgada as marcas e os produtos nas mídias sociais. Com a
implementação do marketing nas mídias sociais, muitos conseguem alavancar as
vendas destes pequenos comércios. Nesta reportagem mostra muitas ideias de
negócios que utilizam estas ferramentas e como isto vem crescendo perante um
mercado em crise. Conclui-se o espanto dos empreendedores com este aumento e a
facilidade de atingir o público, pois eles não faziam ideia do quanto impactante tornouse o marketing através das mídias sociais para as divulgações, isto faz com que cada
dia mais eles querem conhecer esta nova técnica de utilização do marketing digital.
O presente trabalho buscou resultados que possam esclarecer as técnicas
atuais mais utilizadas para o marketing digital nas mídias sociais, tem como intuito de
compreender o papel do marketing nos dias de hoje, onde a internet está sendo
utilizada como uma ferramenta de trabalho e meio social facilitando os retornos dos
clientes e empresários, como ele pode ser implantado nos comércios de pequeno
porte com um baixo custo e com ótimos resultados. O marketing digital pode trazer a
facilidade e o baixo custo, também como pesquisar e analisar os pontos relevantes,
na finalidade de buscar os desdobramentos da utilização do marketing em redes
sociais e orientar a importância do acompanhamento, manutenção, bom atendimento
e o retorno para com seus clientes. O objetivo desta pesquisa é o impacto do
marketing digital no comércio de pequeno porte da região da Cidade Industrial de
Curitiba.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 MARKETING
O conceito de marketing envolve uma construção de um satisfatório
relacionamento em longo prazo do tipo que ganha os indivíduos e grupos obtendo
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aquilo que desejam e necessitam. O marketing se originou para atender as
necessidades do mercado, mais não está limitado aos bens de consumo. É também
amplamente usado para vender ideias e programas sociais. São aplicadas técnicas
em todos os sistemas políticos e em muitos aspectos da vida. Existe uma visão ampla
sobre esse tema que não pode dispensar os pontos de vista feitos por estudiosos do
assunto.
“Marketing é um sistema total de atividades de negócios desenvolvidas
para planejar, dar preço, promover e distribuir produtos que satisfaçam os desejos dos
mercados-alvo e atingir objetivos organizacionais” (Walker e Stanton, 2001, p.6).
O marketing é uma série de estratégias, como técnicas e práticas que tem
o principal objetivo agregar valores as determinadas marcas ou produtos, a fim de
distribuir uma maior importância às mesmas para um determinado público-alvo, os
consumidores. Esse crescimento vem aparecendo de uma nova tecnologia ou
competência no mercado que começa a demandar um novo tipo de produto. Enganase quem acredita que o marketing tem apenas como objetivo vender algo, ele também
tem como objetivo convencer o consumidor da qualidade do produto, através de
campanhas e estratégias em diferentes situações, assim atendendo as necessidades
dos clientes e os objetivos da organização, além de estabelecer uma cultura na
empresa que beneficie a sociedade como um todo (Andrade, 2009).
Alguns tipos de marketing direto que utilizam informações precisas do
público-alvo como nome, telefone, endereço, interesses entre outros, são criadas
mensagens diretas para o consumidor. Os canais de contato são utilizados através de
e-mails, ligações, mensagens e mala direta. Sendo que o marketing indireto tem uma
maneira mais sutil de veicular sua marca ou empresa em momentos que os
consumidores não estão esperando. Normalmente utilizado durante filmes, novelas,
jogos e quaisquer outros momentos em que não deparamos com um anúncio
propriamente dito. Assim o marketing digital em suas técnicas mais atuais que tem
como seu principal canal de atuação o meio digital, já faz parte da vida de qualquer
pessoa com acesso á internet, e é difícil imaginar nosso cotidiano sem ele. No
entanto, para empresas, o marketing digital proporciona maneiras de se comunicar
com seu público de forma direta, personalizada, e nos momentos mais oportunos.
Como o marketing de relacionamento nada mais é que todas as ações tomadas pela
empresa como forma de criar e manter um relacionamento positivo com os seus
clientes. Assim como outros tipos citados, ainda existe uma infinidade de marketing
que surgem o tempo todo. O mercado e os consumidores sempre estão mudando e
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isso é um dos principais motivos que geram a necessidade de novos modelos de
marketing (Andrade, 2009).
Esse tipo de marketing é uma modalidade inovadora para os
consumidores nas redes sociais, envolvendo divulgação e a venda que estabelece um
vínculo de indicador e indicado. Uma organização quando se expande mais lucrativa
ela fica e como todos os consumidores e distribuidores que vem crescendo junto. Pois
o consumidor começa a passar como patrocinador de outro consumidor, assim uma
sequência (Andrade, 2009).
Quanto ao marketing de relacionamento Kotler (1998, p.619) afirma que a
“Premissa de que os clientes importantes precisam receber atenção contínua. Os
vencedores que trabalham com clientes-chave devem fazer mais do que visitas
quando os procurarem para fazer pedidos”.

2.2 MARKETING DIGITAL
O marketing tem como objetivo garantir uma abordagem no mercado
tradicional. “Web Marketing é o nome dado a um conjunto de ferramentas e
estratégias utilizadas através da rede mundial de computadores para promoção,
comunicação e comercialização de produtos e serviços, pode ser utilizado para a
promoção de profissionais e personalidades” (Ferreira 2015, p. 50-51).
Deste modo o marketing digital inclui a web marketing com uma forma
mais direcionada, pois as constantes mudanças no comportamento dos consumidores
conseguiram ver o aumento da intenção entre novos meios de comunicação, o uso de
novas tecnologias, como celulares, internet e mídias sociais, fenômeno que acaba por
fomentar um mercado digital, inexistente antes das tecnologias atuais (Kotler, 2010).
Porém segundo Vettori e Ferreira (2013, p. 67). “O Marketing digital gera
ótimos resultados, no entanto deve ser aplicado em conjunto com as táticas do
marketing tradicional, pois assim seu efeito é muito mais impactante, porém se for
aplicado em conjunto com táticas do marketing tradicional, o efeito será o melhor
possível.”
A diferença entre marketing digital e o marketing tradicional, vai além dos
meios e métodos utilizados, destaca a seguir os aspectos, conforme Vettori e Ferreira
(2015) veículos, marketing nas mídias sociais, custos, mensagens e interatividade,
cada seguimento deste tem suas características como: veículos, o marketing nas
mídias sociais funciona por meio das publicações dos conteúdos gerados pelos
usuários, já no tradicional é feito por meio de radio, televisão, impressos. Marketing
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nas mídias sociais é o qual os consumidores procuram informações das empresas e
no marketing tradicional ele empurra informações e espera com que o consumidor
reaja. Os custos do marketing digital requer um investimento menor ao qual o
marketing tradicional exige. Mensagens nas mídias sociais elas são emitidas pela
empresa sutilmente e transmitidas pelos próprios consumidores. A interatividade do
marketing tradicional costuma gerar mensagens unilaterais, enquanto o marketing
digital possibilita participação e interatividade.
Portanto de acordo com Gunelius (2012) um plano de marketing integrado
é a melhor forma de tornar a empresa visível. A promoção de iniciativas de maneira
cruzada, entre atividades nas mídias sociais e táticas de marketing tradicional,
possibilita ao público diversas maneiras pelas quais os consumidores podem
conectar-se à empresa, seguindo, assim, a oportunidade de escolha a forma pela qual
desejam relacionar-se ou interagir com a marca.

2.3 MARKETING NAS MÍDIAS SOCIAIS
Existem outros meios para o marketing digital, como as mídias sociais
para facilitar o trabalho de divulgação. “As mídias sociais haviam chegado para ficar; e
hoje em dia, elas são parte indissociavelmente integrante da sociedade, da política,
dos negócios, da cultura, do entretenimento e de muito mais. Em outras palavras as
mídias sociais permeiam todas as esferas da vida, ao redor do mundo. Negócios que
ainda não tinham participação ativa nas mídias sociais tiveram de passar a ter para
não ficar para trás” (Gunelis 2012, p. 22).
Juntos Queiroz e Ferreira (2015) citam como a tecnologia influencia na
vida de muitas pessoas tendo a cada dia mais impacto sobre o tempo de acesso nas
redes, despertando assim muita atenção para esta nova ferramenta. Nesta situação
focada a mudança contínua buscam-se alinhar as informações básicas com a
importância da atualização da informação.
O poder das mídias sociais atravessa fronteiras, se tornando tão
importante quanto às mídias tradicionais, isso significa que pequenos e grandes
negócios necessitam estar nas mídias sociais e incluir como estratégia o marketing
social, tendo condições de se nivelar entre elas, já que esta ferramenta é muito ampla
e aberta, não tendo padrões a seguir se tornando muito atrativa para todos os tipos de
consumidores. Para o marketing nas redes sociais é necessário também à construção
de relacionamento conquistando seu público, já que atualmente os consumidores têm
mais opções e facilidade de encontrar as informações on-line (Gunelis, 2012).

186

O meio de comunicação mais acessado hoje é as redes sociais onde há
todo instante são bombardeadas de informações. A mídia social on-line e uma opção
disponível, onde seus clientes buscam saber mais sobre os produtos e serviços, seus
consumidores buscam um envolvimento maior com a empresa, buscando estabelecer
um contato direto com a empresa (Queiroz, 2015).
Estas

ferramentas

oferecidas

pelas

mídias

sociais

proporcionam

oportunidades únicas para divulgações de promoções e serviços das organizações,
que não existiam tempos atrás, sendo também considerada como um grande desafio,
pois pela grande e constante evolução os proprietários e profissionais do meio, tem
que buscar se adaptar muito rápido e por caminhos muitas vezes desconhecidos por
eles. As empresas têm por objetivo experimentar e ajustar sempre que necessário às
estratégias para que sejam avaliadas para chegar a seus resultados esperados e com
eficiência (Gunelis, 2012).

3. METODOLOGIA CIENTÍFICA
A metodologia científica quando aplicada, se avalia e examina os métodos
e as técnicas de pesquisa, uma verificação de novos métodos que podem captar o
processo de informações como resolver o problema de investigação.
“A proposta atual da metodologia tem como pressuposto crucial a
convicção de que o aprendizado pela pesquisa é a especialização mais própria da
educação escolar e acadêmica e da necessidade de fazer da pesquisa atitude
cotidiana para professor e aluno.” (Demo,1991, p.45). As pesquisas utilizadas serão a
qualitativa, quantitativa, explicativa e exploratória:
De acordo com Teixeira (2002) a pesquisa qualitativa começou a atrair os
interesses dos pesquisadores por realizar pesquisas ou análise se preocupando em
diminuir a distância entre a teoria e os dados da ação, compreender e interpretar tais
fenômenos da realidade.
A pesquisa quantitativa é a mais comum no mercado, pois se observa
números de frequência e o comportamento individual ou em grupos. Os meios de
coleta de dados são de modo organizado, como entrevista individual e os
questionários, entre outros recursos com perguntas mais claras. Ela pode se utilizar
como um estudo de caso, com pesquisa de campo, analise de documentos,
experimento, qualitativo e avaliação qualitativa. A pesquisa quantitativa é objetiva,
testa a teoria, seu foco e conciso ilimitado.
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“A pesquisa quantitativa utiliza a descrição matemática como linguagem
para descrever as características de um fenômeno. A estatística faz a relação entre a
teoria apresentado nos livros e os dados observado no ambiente que estamos
pesquisando.” (Teixeira, 2005, p.82).
Quanto ao objetivo da pesquisa explicativa é aquela que se preocupa em
identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fatos,
ou seja, esta pesquisa explica o porquê das coisas através das amostras oferecidas
(Gil,2007).
Pesquisa exploratória, este tipo de pesquisa tem como objetivo
proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando mais explícito ou a
construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: levantamento
bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o
problema pesquisado; e análise de exemplos que estimulem a compreensão
(Gil,2007).
Com a amostragem, “Os levantamentos abrangem um universo de
elementos tão grande que se torna impossível de considerá-los em sua totalidade. Por
essa razão, o mais frequente é trabalhar com uma amostra, ou seja, com uma
pequena parte dos elementos que compõem o universo. Quando esta amostra é
rigorosamente selecionada, os resultados obtidos nos levantamento tendem a
aproximar-se bastante dos que seriam obtidos caso fosse possível pesquisar todos os
elementos do universo” (Gil,2007, p.121).
De acordo Gil (2012) a amostragem estratificada é feita por seleção de
amostras de todos os subgrupos da população, considerada em propriedades com
sexo, idade ou classe social. Pode ser proporcional ou não, determinado por alguma
propriedade; exemplo, a amostra deverá obedecer às mesmas proporções no que se
refere ao sexo, nesse caso ela tem como principal objetivo as propriedades adotada
como critérios em relação do universo. A estratificação deve ser de opinião pública
para análise da população econômica ativa; uma amostra pequena que subdivide em
vários tamanhos, ou números significativos de elementos estáticos.
Para essa pesquisa foram selecionados aleatoriamente quatro comércios
de segmentos diferentes: vestuários, alimentício, calçados e farmacêuticos. Foram
entrevistados

os

proprietários

desses

pequenos

estabelecimentos

da

CIC,

representando os quatro segmentos descritos. O objetivo foi fazer um levantamento do
impacto do marketing digital via mídia social da empresa. Estes comércios buscam
melhores resultados e querem atingir o maior número de pessoas possíveis ao mesmo
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tempo, pois através das mídias sociais elas podem aproximar-se de seus
consumidores e conhecer suas necessidades de forma mais direta e facilitar assim a
eficiência da sua marca.
Foram enviados para os gerentes o link da pesquisa do Google Forms,
para direcionarem os questionários aos seus clientes e divulgados em grupos nas
mídias sociais da região Cidade Industrial de Curitiba. Em média geraram 400
questionários, para medir a quantidade de pessoas que utilizam as mídias sociais,
sendo para compras, visualizações e ou promoções do comércio da região Cidade
Industrial de Curitiba.
4. ANÁLISE DAS PESQUISAS
Foram aplicadas entrevistas, para identificar os pontos de vista dos
gerentes dos pequenos comércios Cidade Industrial de Curitiba dos segmentos de
vestuários, alimentício, calçados e farmacêutico, para analisar a importância da
utilização do marketing nas mídias sociais e qual a melhor forma para se trabalhar.
Além das entrevistas, foram aplicados questionários com os clientes da
região do bairro da Cidade industrial de Curitiba, para avaliar os segmentos dos
comércios descritos neste trabalho.

4.1 ANÁLISES DAS ENTREVISTAS COM OS GERENTES DO COMÉRCIO DE
PEQUENO PORTE DA REGIÃO DA CIC.
Para a elaboração desta parte da pesquisa foi aplicado uma entrevista com
os gerentes dos seguintes segmentos alimentícios, farmacêutico, vestuário e calçados.
O intuito desta entrevista é relatar a importância do marketing nas mídias sociais para
comércios de pequeno porte da região da Cidade Industrial de Curitiba.
De acordo com os quatros gerentes dos segmentos entrevistados, avaliam
que o marketing digital trás resultados positivos, e que a cada dia essa procura pelas
ferramentas das mídias sociais crescem nos comércios, que buscam fidelizar seus
clientes para o aumento da sua rentabilidade.
Os aspectos abordados na entrevista a serem melhorados citados de
forma geral, são investir na tecnologia, tempo, especialização e qualificação
profissional de funcionários, de acordo com os gerentes isso não é possível, pois os
pequenos empresários acabam sofrendo com a grande demanda de funções a serem
exercidas como o financeiro, vendas, fornecedores, atendimento e fazer a rotina de
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toda sua pequena empresa que acaba sobrecarregando, então relatam que não
conseguem dar a atenção devida para evoluir.
Eles esclarecem que os objetivos em utilizar as mídias sociais são atingir o
maior número de públicos, aumentar o fluxo médio em seus comércios fornecendo
comodidade e facilidade para seus clientes, pois acreditam que assim conquistarão a
satisfação dos mesmos.
Se tratando de uma ferramenta das mídias sociais o Facebook se mostra
segundo Pereira (2014) uma boa ferramenta para aproximar seu público alvo, sendo
que o consumidor ao clicar em “curti” ele começa a fazer parte de uma comunidade, e
o mural é um espaço para cada membro desta comunidade se expressar.
O Facebook , segundo Silva (2011) as ferramentas mais utilizadas para
divulgação é a criação de grupos, nelas é exposto às criações e promoções. Já
qualquer propaganda pode ser feita em um link, “criar um anúncio”, Araújo (1999)
define link como ligações de hipertextos entre o site e outras páginas.
Em relação ao número de postagens feitas nas mídias sociais através do
marketing digital os segmentos de vestuário e calçados são os que mais postam, eles
estão sempre preocupados em atualizar seu público com as tendências atuais do seu
ramo. Já no alimentício e farmacêutico relatam que utilizam o marketing tradicional, o
digital e as mídias sociais para divulgação, quando tem lançamentos de novos
produtos e em datas comemorativas, utilizando as ferramentas encarte, boca à boca,
tele atendimento, Facebook e aplicativos. Estas atividades dos segmentos estão
ligadas aos autores Vettorio e Ferreira (2013) onde falam que o marketing digital gera
ótimos resultados, no entanto deve ser aplicado em conjuntos com as táticas do
marketing tradicional para o efeito ser o melhor possível.
Baseado nas informações dos pequenos comércios entrevistados referente
o porquê em usar a divulgação em mídias sócias e se obtém o retorno esperado.
Foram relatos nos segmentos de vestuário, farmacêutico e calçados que divulgando
nestas mídias terão o retorno, pois iram interagir com seus consumidores e com isto
aumentar o seu conhecimento sobre eles e criar um vínculo. Sendo que no alimentício
mencionou que não tem o conhecimento já que nunca foi medida esta ferramenta,
porém sempre que postam alguma novidade percebe que tem muitas visualizações.
Informaram que as redes sociais mudaram a cultura da empresa nos quatro
segmentos.
Quando levantada a questão dos aumentos no fluxo de clientes dos
pequenos comércios entrevistados os quatro segmentos observaram que pode haver
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sim um aumento considerável se utilizarem as mídias sociais, e assim conseguiram
alcançar o maior número de fidelizações e novos clientes, abordados sobre a questão
de optarem somente por loja online, justificaram que por estarem muitos anos no
mercado e bem estruturados, acreditam que na loja física tem mais chances de
atender as necessidades do seu público realizando um bom atendimento, fornecendo
a oportunidade para conhecerem os produtos a ser adquiridos e assim se relacionando
garantindo a satisfação dos seus clientes que cada vez mais se tornam exigentes.
Os gerentes do segmento de calçados, vestuário e farmacêutico
concluíram que o marketing digital e as mídias sociais ajudam e muito desde que
usados de forma correta e continua, gostariam de ter um setor para cuidarem desta
ferramenta e estão estudando esta hipótese, pois acreditam que isto é o principal
motivo por não conseguirem trabalhar com estas ferramentas. Já o gerente do ramo
alimentício concluiu que o dono está satisfeito com a maneira que trabalham no
momento e acredita que não precisa investir em marketing digital ou nas mídias
sociais para ter um bom retorno.
4.2 ANÁLISES DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS

Ao realizar a pesquisa foram obtidas informações dos perfis dos
questionários, permitindo uma análise mais detalhada.
Gráfico 1 - Faixa etária dos entrevistados

Fonte: Dados de pesquisa.

De acordo com o gráfico um, observa-se as faixas etárias de seis grupos,
em primeiro lugar ficou com 48,4% a faixa de 17 a 27 anos, o segundo maior grupo
com 31,9% é de 28 a 38 anos, o terceiro grupo com 14,1% está entre 39 a 49 anos e o

191

quarto grupo com 1,9% sendo menores de 16 anos, já o quinto grupo com 3,5% entre
a 50 a 59 anos e logo em seguida o sexto com 0,2 % acima de 60 anos. Percebe-se
através destes dados que o público-alvo das mídias sociais são os grupos mais
jovens.
Gráfico 2 - Gênero

Fonte: Dados de pesquisa.

O gráfico 2, identifica das 433 pessoas entrevistadas sendo 68,5% sexo
feminino e 31,5% do sexo masculino.

Gráfico 3 - Compras no comércio local via Mídias Sócias

Fonte: Dados de pesquisa.

Conforme o gráfico 3, o hábito de compras nas mídias sociais está com
40% no segmento do vestuário, com 21,9% o alimentício, 17,6% a farmácia, 16,4%
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ficou de calçados e em último colocado com 4,2% buscam outros segmentos. Onde
nota-se o maior grupo de destaque é o vestuário.
4.2.4 Gráfico 4 - Atendimentos nas Mídias Sociais

Fonte: Dados de pesquisa.

No gráfico 4, foram realizados questionários sobre o atendimento dos
comércios nas mídias sociais onde 33,5% avaliam o atendimento como bom, já 30,5%
identificam como regular, 25,4% consideram ótimo, diferente de 9% titulou como ruim e
1,6% de outros que não optaram.
Gráfico 5 – Redes sociais como ferramenta de divulgação

FONTE: Dados de pesquisa.

No gráfico 5, com relação as propagandas e divulgações nas redes sociais
31,4% responderam que em partes, que as mídias sociais são uma boa via de
divulgação, logo depois 28,6% detectam que às vezes, sendo que 24% acreditam que
é muito divulgado as propagandas nas redes sociais e 15,9% notam poucas
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informações nas divulgações. Recorrer às mídias sociais digitais segundo Romano
(2012) tem acessos a meios de comunicação que possibilitam a realização de ações
com custos reduzidos, sendo assim de suma importância para as empresas, pois as
mídias sociais contribuem para o posicionamento e publicidade da marca ou produto,
fazendo com que chegue ao máximo de pessoas de uma vez só, aumentando o
público-alvo e consequentemente o relacionamento com os clientes.
Gráfico 6 - Finalidade das redes sociais

Fonte: Dados de pesquisa.

O gráfico 6, identifica que grande parte do grupo de 78,5% utilizam as
redes sociais com a finalidade para todas as alternativas citadas, 9,7% para lazer e
entretenimento, 4,8% apontam para a comunicação, sendo 5,8% para trabalho e com
1,4% não utilizam as redes sociais.
Gráfico 7 – Influência nas Redes Sociais

Fonte: Dados de pesquisa.
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No gráfico 7, detectaram que 42,7% influenciam em partes as opiniões das
pessoas, no entanto 25,9% acreditam que às vezes isso pode influenciar, já 21,9%
acreditam que podem influenciar muito e 9,5% que influência pouco. De acordo com
Kimura (2008, p.161) as redes sociais são como “uma representação de relações entre
indivíduos de um grupo e possui um papel importante como meio de propagação de
informações, ideias e influências”.
Gráfico 8 - Indicação

Fonte: Dados de pesquisa.

O gráfico 8, nota-se que 45,3% das pessoas têm por costume indicar lojas
e comércios nas redes sociais, já 39,5% as vezes indicam e destes 15,2% preferem
nunca indicar em suas redes sociais.
Gráfico 9 – Locais de acessos

Fonte: Dados de pesquisa.
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Conforme notado nos questionários as pessoas têm uma grande facilidade
em acesso com a internet atual, 55,2% optaram por todas as alternativas citadas,
sendo que 34,2% dos que responderam afirmam usar os aparelhos móveis, 7,1%
acessam em suas casas este, 2,1% usam apenas no trabalho 1,2% utilizam na lan
house e 0,5% preferem outras alternativas.
Gráfico 10 – Mídias sociais mais utilizadas

Fonte: Dados de pesquisa.

O gráfico 10, na pesquisa de quais mídias sociais mais utilizadas, 58,9%
responderam por todas as alternativas, 18,5% o Facebook, Instagram com 10,6%, e
logo em seguida o Whastapp 7,2% e por fim o Twitter com 4,2%. De acordo com o site
publicitária digital mostra que o Facebook é a mídia digital mais acessada e segundo
Silva (2011) o motivo seria o fato de através do Facebook é possível criar e gerenciar
anúncios, sendo uma ótima ferramenta de divulgação.
Gráfico 11 - Frequência de acessos

Fonte: Dados de pesquisa.
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No gráfico 11, detecta 58% de pessoas que acessam as redes sociais com
uma frequência de cinco ou mais dias, 28,3% de três a quatro dias, 13% responderam
um a dois dias e 0,9% não utilizam.
Gráfico 12 - Média de tempo nas redes sociais

Fonte: Dados de pesquisa.

Ao analisar os dados no gráfico 12 o uso das redes sociais, foi possível
descobrir a média da frequência utilizada com 44,3% permanece de 2 à 5 horas, isto
mostra que as pessoas ficam online boa parte do seu tempo diário nas mídias sociais,
21,4% tem acesso apenas 1 hora diária, 18,4% afirmam que ficam acima de 8 horas e
15,6% ficam até 8 horas diárias.
5. CONCLUSÃO

O objetivo geral do presente trabalho é analisar o marketing nas redes sociais de um
comércio de pequeno porte e o impacto que isto pode causar. E baseado na pesquisa
realizada é possível afirmar que o marketing digital em conjunto com o marketing
tradicional consegue trazer bons resultados para a empresa. Segundo Vettori e
Ferreira (2013, p.6) “o marketing digital por si só pode gerar ótimos resultados, porém,
se for aplicado em conjunto com táticas de marketing tradicional, o efeito será o melhor
possível". Na pesquisa realizada ficou evidente a relevância da utilização das redes
sociais pelos pequenos comércios do CIC, fazendo com que atinjam clientes novos e
reais, alcançando uma fatia maior do mercado com um custo reduzido.
Em relação aos objetivos específicos um deles é analisar as técnicas e estratégias de
marketing dos pequenos comércios do bairro Cidade Industrial de Curitiba. De acordo
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com os gerentes a mídia social mais utilizada é o Facebook, pois é uma ferramenta
bem ampla que auxilia na propaganda e divulgação da marca, pois ainda permite que
a empresa contabilize o número de clientes que curtiram a página - sendo um
importante balizador no momento de se desenvolver estratégias de vendas. De acordo
com Pereira (2014), o Facebook tornou-se um motor de pesquisa, pois permite ao
consumidor procurar as marcas favoritas e os seus amigos. Harris e Dennis (2011)
observam que é fundamental que empresas possuam um perfil ou página no
Facebook, pois os consumidores tem maior propensão a aderir, ou adquirir um produto
ou serviço quando estes são ofertados ou visualizados dentro desta plataforma social.
Como um dos objetivos específicos era identificar os ramos de comércios nos quais
era comum o uso do marketing digital, foram escolhidos quatro segmentos: vestuário,
calçados, farmacêutico e alimentício. O método utilizado de entrevista para
levantamento das informações, direcionadas aos respectivos gestores destas
microempresas.
De imediato foram constados que todas as empresas observadas fazem uso das
mídias e redes sociais para divulgação, propaganda e prospecção de clientes, no
entanto, a frequência com que estes estabelecimentos atualizam suas informações e
postagens é muito baixa, e por isso, às vezes sentem-se insatisfeitos com os
resultados que poderiam ser melhores, caso este problema fosse bem administrado.
Nesta entrevista, os gerentes relataram a dificuldade da empresa em acompanhar as
redes sociais, pois quando postado algo veem uma grande repercussão e por falta de
um setor ou uma pessoa para acompanhar estas postagens acabam limitando para
datas comemorativas ou lançamento de produtos. Os gestores entrevistados
acreditam que as redes sociais ajudam muito, mas que eles precisam se adequar a
este novo mercado com qualificação dos funcionários e da criação de um setor ou
função específica para desenvolver este trabalho de marketing digital.
Referente ao questionário aplicado, este buscou levantar dados quanto ao perfil e
comportamento tanto de clientes quanto das empresas investigadas no que concerne
ao uso das mídias sociais. Buscando identificar pontos cruciais que poderiam ser
melhorados.
Contudo, fica evidenciado que a utilização das redes sociais pelas empresas
pesquisadas ainda apresenta traços de amadorismo, uma vez que os profissionais
envolvidos não possuem conhecimento sólido a respeito da forma mais eficaz para o
emprego do marketing digital. Buscar conhecimentos, cursos de capacitação e manterse atualizado quanto às tendências de mercado são atitudes básicas que um gestor
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deve buscar a fim de alcançar os resultados esperados pela empresa.
A pesquisa desenvolvida demonstrou que este campo de estudos, recente, ainda
necessita de aprofundamento e investigações mais amplas que nos auxiliem numa
compreensão mais sólida sobre o peso do marketing digital e das mídias sociais na
atuação das empresas e dos mercados em geral.
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Resumo
A presente pesquisa investigou os motivos que levam os consumidores a escolher a
MaisQPneu, e-commerce automotivo. Tendo os tópicos mais relevantes para a
realização de uma compra online, investigado através da opinião cientifica,
empresarial e dos consumidores. Utilizando de pesquisa, pesquisa de campo com
questionários enviados aos clientes em geral, melhores clientes e entrevistas
realizadas com a Gerência de Vendas e demais colaboradores da MaisQPneu. Através
da qualificação dos fatores pesquisados, a sugestão colocada foi à revisão pontual do
processo de armazenagem e logística deste e-commerce.
Palavras chaves: Cliente; Internet; Logística; Marketing; Compras.
1. INTRODUÇÃO

Quando se refere ao comércio eletrônico, é normal interpretá-lo como um
novo ambiente de relações. O aumento da utilização da internet por parte dos
consumidores, fornecedores e a adaptação de várias interações que se tem no dia a
dia para o mundo virtual, popularizou também o comércio na web, associando isso ao
comércio eletrônico de bens físicos assinala Stefano e Zattar (2016).
Tratando de cliente, pode-se interpretar de Yoram; Mahajan e Gunther
(2003) que ele, dentro da atualidade, está em busca de valor agregado ao produto
adquirido, sendo a compra realizada em uma loja física ou virtual, fica o desejo de
obter vantagens adicionais por consequência da aquisição realizada.
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Materializando o relacionamento em um novo ambiente de comercialização
e socialização, junto a um novo consumidor evidencia-se a necessidade de
desenvolvimento do marketing digital, observando o escrito que aponta o marketing
digital sendo um processo que combina teorias e práticas de ferramentas eletrônicas
junto ao “marketing tradicional” e, para as empresas que buscam a melhor utilização
desta ferramenta e suas novidades, as interações entre empresa, seus consumidores
e potenciais consumidores são de tamanhos significativamente maiores. Ressaltando
que tais interações percorrem ícones próximos a tecnologia utilizada no e-commerce,
métodos de abordagens ao consumidor e, nesse quesito se avalia desde web maladireta até a utilização de influenciadores digitais, até os mais peculiares detalhes desta
interação (Ferreira Jr e Azevedo, 2015).
Tendo então a observação de toda a atualização do comportamento
exercido pelo cliente, a vista a esse novo campo para comercialização que é o ecommerce torna-se pertinente estudar as novas atitudes e comportamentos do
fornecedor.

Segundo

Nagle

e

Hogan (2007), na

maioria

dos

mercados

organizacionais, um vendedor qualificado, ciente do provável modelo de negócios de
um comprador potencial, tem a idéia de começar investigando as necessidades e
preocupações relacionadas às críticas de um comprador específico e como o
fornecedor poderia ajudar.
Usando

das

características

desse

novo

cenário

comercial,

o

comportamento do consumidor nesse ambiente diferente proporciona a possibilidade
de aplicar os conhecimentos científicos referente ao marketing com a finalidade de
descobrir quais etapas do processo menos alcançam as expectativas na atividade de
compra, onde estão os pontos fortes do e-commerce ainda nesta atividade e,
identificar os fatores que influenciam o consumidor a comprar na loja virtual
MaisQPneu.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. MARKETING
Dentre as teorias de marketing que se deve atentar, a observação de Philip
Kotler (2005) é de grande valia:
Para a orientação de produção, um dos conceitos mais
antigos no mundo dos negócios, os consumidores dão
preferência a produtos fáceis de encontrar e de baixo custo.

203

Gerentes de empresas orientados para a produção
concentram-se em alcançar alta eficiência de produção, baixos
custos e distribuição em massa, partindo do pressuposto de
que os consumidores querem disponibilidade de produtos e
preços baixos. Essa orientação é também utilizada quando uma
empresa deseja expandir seu mercado. (Kotler, 2005, p.13).

Pode-se observar então que, direcionado ao e-commerce de produtos
automotivos e outros, é interessante preocupar-se em ter uma linguagem de fácil
interpretação por parte do consumidor, desde o nome da marca, tecnologia da ação de
venda, a descrição técnica do produto, layout do site, o modo de acesso junto a sites
de busca e similares. Por meio disso, tornando-se um referencial na gama de
comerciantes frente a concorrentes e consumidores.
E, quando se fala de plataformas de vendas on-line, o acesso a uma
diversidade de preços é algo extraordinário, desta forma o estudo do plano de
negócio, de forma a atingir o seu público alvo, vem a se tornar ainda mais importante.
De acordo com Nagle e Hogan (2007), é esperado de gerentes de produtos uma
correta precificação, compactuando o valor do bem produzido com a importância que
ele tem junto ao consumidor, de forma a maximizar os lucros da empresa. Sabendo-se
que a realização de uma venda tem pouca probabilidade de ser um fruto do acaso,
muito certamente ela é a consequência de um processo quase que matemático.
Não deixando de fazer vistas a disponibilidade do consumidor em adquirir
o produto, aceitando o preço estipulado e, o que o leva a assim o fazer:
A predisposição em pagar pode ser um insumo importante no
processo de formação de preço, contando que o consumidor
entenda quanto valor obtém de um produto em relação ao do
concorrente e acredite que suas políticas de preços os levem a
pagar pelo valor que recebem. (Nagle e Hogan, 2007, p.20).

Para que se realize a dimensão do marketing digital é compreensivo se
debruçar ao parágrafo que aponta o marketing digital sendo um processo que combina
teorias e práticas de ferramentas eletrônicas junto ao “marketing tradicional” e, para as
empresas que buscam a melhor utilização desta ferramenta e suas novidades, as
interações entre empresa e seus consumidores e potenciais consumidores são de
tamanhos significativamente maiores. (Ferreira Jr e Azevedo, 2015). Remetendo-se
também ao marketing de conteúdo, dentro de marketing digital, que põe a empresa
produtora de conteúdo, informações associadas à finalidade de seu produto, como
referência de seu mercado e de memorização mais fácil junto ao seu consumidor.
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Por meio deste, podemos interpretar que o marketing digital é
a utilização de ferramentas da internet junto ao marketing para
atingir o público alvo, através dos novos meios que temos hoje,
e com cada mídia adaptada a cada via, dentre elas: feeds de
notícia, coluna de páginas na web, newsletter, vídeos que
antecedem aqueles que de fato foram procurados ou no meio
de matérias jornalísticas e outras práticas dentre uma
diversidade um tanto grande. (Ferreira Jr e Azevedo, 2015,
p.54).

2.2 E-COMMERCE
Segundo Turban e King (2004), as primeiras aplicações do comércio
eletrônico ocorreram no início de 70, com novidades como a transferência eletrônica
de fundos (TEF), na qual se podia transferir dinheiro eletronicamente. Mas sua
aplicação limitava-se a grandes corporações, instituições financeiras e algumas
empresas mais arrojadas. Em seguida, surgiu então a troca eletrônica de dados,
tecnologia que permite a transferência eletrônica de documentos como ordens de
compra, fatura e pagamentos eletrônicos entre organizações.
Essa nova possibilidade ampliou a participação de empresas financeiras,
de manufatura, de revenda e prestadoras de serviços, por exemplo. Outras aplicações
do comércio eletrônico seguiram, envolvendo desde negociações de estoque até
sistema de reservas de viagens. (Turban e King, 2004).
O e-commerce, mesmo após a passagem do tempo desde sua criação até
hoje, é proporcionalmente novo quando parametrizado ao tempo de prática e estudo
científico do comércio físico. Com a frequente utilização da internet o e-commerce
passou a ser associado, dentre outras associações, ao comércio eletrônico de bens
físicos assinala Stefano e Zattar (2016) e, caracteriza-se por estar a todo o momento
ao alcance do consumidor, sob a utilização da web a internet nunca dorme. Sempre
que o cliente precisa de informações sobre qualquer empresa, produtos ou serviços,
ele pode acessar a web e pesquisar o que está procurando (Stefano e Zattar, 2016).
A internet é um dos mais importantes canais de negócios do século XXI. O
acelerado desenvolvimento das tecnologias e das ferramentas que envolvem a
internet facilitou o surgimento dos negócios eletrônicos, que estão sendo adotados
pelas empresas como estratégia para obter vantagem competitiva, oferecer valor
agregado aos clientes, ou criar novos modelos de negócios.
E-commerce é o uso de redes de computadores para melhorar
o desempenho organizacional. Como resultado, há aumento
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na rentabilidade, maior participação no mercado, melhores
serviços para os clientes e entrega mais rápida dos produtos.
(Stefano e Zattar, 2016, p. 59).

Entretanto, para a execução de todo esse organismo comercial dentro da
internet é preciso uma infraestrutura básica e, dentro deste quesito se destaca a
importância de um Sistema de Suporte a Decisão (DSS), que foi qualificado por
Steffano e Zattar (2016), como sendo uma ferramenta que auxilia a medir o impacto
das ações feitas, assim auxiliando gestores na programação de ações futuras.
Sobre as vendas, (Stefano e Zattar, 2016), as empresas costumam se
comprometer com iniciativas de e-commerce por várias razões, como: aumentar as
vendas em mercados existentes, promover abertura de novos mercados, atenderem
seus clientes da melhor forma possível, identificar novos fornecedores, tratar eficiente
com os fornecedores existentes, recrutar os melhores colaboradores.
A web vem sendo um canal de vendas extremamente atraente para as
organizações, mas elas podem utilizar o e-commerce para fazer muito mais do que
vender, complementando suas estratégias de negócios e melhorando sua posição
competitiva no mercado. (Stefano e Zattar, 2016)
Com toda a facilidade que essa ferramenta proporciona, os consumidores
também se beneficiam de muitas maneiras:
• Horas de acesso: Permite que os clientes comprem ou realizem
operações a qualquer hora do dia.
• Mais escolhas: Uma vasta seleção de fornecedores nacionais e
internacionais.
• Comparação de preços: Por ser um ambiente muito competitivo, é
ofertado por varejistas descontos em suas lojas.
• Processo de entrega melhorado: Hoje é possível acompanhar o
andamento da sua compra feita online no início ao fim.
Por conta do e-commerce, percebe-se mudanças em todas as áreas
funcionais dos negócios e nas tarefas por elas desempenhadas, que vão desde o
setor de publicidade até o de contas a pagar. A natureza de competição também está
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sendo drasticamente alterados devido ao surgimento de novas empresas online, novos
modelos de negócio, bem como a diversidade de produtos e serviços relacionados
com o e-commerce. (Stefano e Zattar, 2016).
Para Turban e King (2004), o comércio eletrônico expande o mercado, com
um baixo custo de capital, uma empresa pode fácil e rapidamente obter mais clientes,
os melhores fornecedores e os melhores parceiros em âmbito nacional ou
internacional, permitindo ainda as empresas encontrar novos clientes e interagir com
eles, o que permite um melhor gerenciamento do relacionamento com o cliente, além
de aumentar a fidelidade desses clientes.
Graças ao comércio eletrônico, as empresas não precisam mais arcar com
os custos de criação, processamento, distribuição, armazenamento e recuperação de
informações registradas em papel, custos de telecomunicação, já que o acesso a
internet é mais barato.
Ainda falando sobre os benefícios que o comércio eletrônico proporciona,
ela permite criar modelos diferentes e inovadores, que oferecem vantagens
estratégicas e/ou aumentam os lucros, uma melhor imagem corporativa, processos
comerciais simplificados, redução de time-to-market (intervalo entre a concepção de
uma ideia e sua execução). (Turban e King, (2004).

2.3 LOGÍSTICA

A logística no e-commerce, em determinados pontos, pode fazer a
interface entre o comércio eletrônico e o cliente. Estando presente no gerenciamento
de compras e cadeia de abastecimento, transporte e distribuição, e outros conforme
aponta Stefano e Zattar (2016), podem vir a ter o caráter do representante da empresa
junto ao consumidor final. Tendo como algumas de suas necessidades, e participando
de suas alçadas, o processo logístico deve ater-se, de forma corporativa, a estimativa
de vendas, plano de venda, ações de divulgação e outros itens peculiar a cada
instituição, a fim de ter o produto acabado em depósito e a correta entrega (produto,
embalagem, etc.) ao cliente, assim como interpretado de Chiavenato (2008).
A logística é mais uma das responsabilidades do marketing, e deve
participar do

plano

de

marketing

da

instituição.

Assim,

dentro de suas

207

responsabilidades, fica mais viável alcançar as metas estipulada, não vindo a tornar-se
um ponto não muito colaborativo.
2.4 CONSUMIDOR
Quanto a consumidor, observar que ele vivia em uma sociedade e tinha
um comportamento especificamente diferente, se comparado o antes e depois da
existência e popularização da internet. Isto pode ser visto ao interpretar Yoram;
Mahanjan e Gunther (2003), ao escrever que enxerga com bons olhos essa distinção
de ambiente, observando que para o mercado físico é de grande importância
estratégica a localização do empreendimento, posicionamento do produto na geografia
do comércio e na prateleira onde estará exposto, tendo deficiências nos itens citados
ocorre certa desvalorização agregada do produto para o cliente.
Ainda interpretando Yoram; Mahajan e Gunther (2003) o consumidor
dentro da atualidade está em busca de valor agregado ao produto adquirido, ainda que
adquirido um produto fora de um ambiente virtual, fica o desejo de obter vantagens
adicionais por consequência da aquisição realizada.
Muitas companhias presumem, de forma muito errônea, os anseios e as
opções que o cliente venha a ter, dentre toda uma população de consumidores há
uma grande parcela que desejam vivenciar de fato a experiência de compra. A
experiência de compra é um desejo do cliente, não tendo somente a razoabilidade de
uma ação de compra “Elas podem [...] unicamente tomar um cappuccino na Barnes e
Noble e não comprar livros.” (Yoram; Mahanjan e Gunther, 2003, p.18).
Com a disseminação da internet as sociedades adquiriram hábitos
diferentes, assim, em uma proporção de ação e reação veio a demandar atitudes
diferentes para o consumidor no âmbito da web. Ainda nas mudanças ocorridas com a
vida da internet, é visto a evidenciação do consumidor, fica um ser muito mais difícil de
ser conquistado. Podendo interpretar isso também de Ferreira Jr e Azevedo (2015)
quando diz que as possibilidades de publicações do “eu” são exponenciais, vendo isso
até nos “iPod”, “iTouch”, “iPhone” e outros. Materializando um pouco mais quanto a
centralidade do consumidor perante cenário comercial de hoje em dia, também visto
na diversidade de canais que se tem para obter a opinião de que comprou ou procurou
comprar algo.
Para o consumidor digital possibilitar a existência de relacionamento,
tratando de marcas presentes na rede, há a carência de confiabilidade nas interações,
pois em muitas relações o consumidor interpreta que o fabricante quer apenas induzi-
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lo a compra, sem necessariamente trazer uma informação verdadeiramente
agregadora. Há a necessidade de identificar benefícios para o consumidor, pondo a
luz sobre o conhecimento que o indivíduo se permite ser cliente de alguém nos dias de
hoje, geralmente, exige que adicionalmente ao produto comprado ele receba
vantagens, podendo ser como status, como reconhecimento, clube de benefícios e
outros. E, também há a dificuldade na transparência de aquilo que a marca diz ser e o
que de fato é. “Para atingir o sucesso é preciso entender que as mídias sociais são
novas plataformas e, assim, exigem cuidado e atenção”. (Ferreira Jr e Azevedo, 2015,
p.54).
Atualmente proprietário de empresas online tem dificuldades com o
ambiente cada vez mais competitivo. Os mesmos buscam realizar um atendimento
especial para os seus clientes, que devem ser tratados como reis para incentivá-los a
comprar e recomprar seus produtos e serviços. De acordo com (Turban e King, 2004
p.116) “umas das chaves para o desenvolvimento de relacionamento efetivos com
clientes é o entendimento do comportamento do consumidor”.
O processo de decisão é influenciado pelas particularidades dos
compradores, ambiente de compra, tecnologia relevante, a logística do comércio
eletrônico e por outros fatores controlados pelo vendedor.
O consumidor para ser estimulado se atenta ao preço, promoção, produto
e qualidade, mas também é possível citar outros que fazem parte desses estímulos,
como culturais, políticos, econômicos e tecnológicos.

2.5 INFRAESTRUTURA LÓGICA

Quanto à infraestrutura lógica, materializando o conteúdo básico que é
carente pelo e-commerce para um melhor funcionamento, é de cauteloso observar a
importância da gestão do conhecimento.
Quando vista sob a perspectiva de Carvalho (2012), trata de uma das
primícias da informação, comentando que muitas vezes é tratada como objeto
secundário nas organizações, mas ainda assim a informação, semelhante ao
conhecimento, é criada de forma dinâmica nas interações sociais. E, tratando do
manuseio destas informações, não é o ter conhecimento que leva as organizações
para melhores resultados e, sim, o acesso pelos interessados competentes as
informações pertinentes.
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Já pelas observações de Chiavenato (2015), complementando o
posicionamento de Carvalho (2012), para que se tenham informações/conhecimentos,
e que isto chegue aos devidos destinatários, inicialmente é preciso à alimentação
diária de base de dados ou centros de interações.

3. METODOLOGIA

Na metodologia científica há os meios utilizados para extrair hipóteses de
perguntas e, a forma utilizada para atestar se são verdadeiras ou falsas estas
hipóteses. Assim, chegando a respostas, a criação de um conhecimento científico.
(Azevedo, 2009).
O método científico não é uma invenção, trata-se de informar quais modos
de investigar, uma indagação e suas hipóteses, foram escolhidos. Segundo Cervo e
Silva (2007), projetando a escolha desses métodos o mais próximo possível o
planejamento. Mantendo-se neste sentido, o método científico deve expor o traço do
caminho a ser percorrido, utilizando de meios validos e verdadeiros.
Para o alcance dos objetivos de pesquisa proposto neste projeto, entre os
realizadores deste e a Gerência de Vendas da MaisQPneu, que fica aos cuidados do
Sr. Pedro Fernandes, foi realizado uma entrevista de opção qualitativa, dentro as
características da semiestruturadas. Dentre as opções de interações, foi escolhido o
encontro presencial das partes e, a interações pela troca de e-mail.
O alcance dos objetivos de pesquisa, na esfera empresarial/pratica, tendo
como partes os realizadores desta pesquisa e os profissionais da área de vendas e
pós-vendas, colaboradores da MaisQPneu, nominalmente Andre Lapuinka e Maria
Julia, foram realizadas entrevistas de opções qualitativas, dentro as características da
semiestruturadas. A forma de interação escolhidas foi o encontro presencial das
partes.
Quanto à extração de informações, tratando do grupo de clientes em geral,
foi elaborado um questionário de formulação semiestruturada, na forma quantitativa.
O método de seleção dos convidados a responder este questionário ocorre extraindo
uma relação de clientes via sistema de vendas, que continha a relação dos clientes
que efetuaram compra durante um período de 6 meses em 2017, selecionando os 150
primeiros elencados desta planilha. De forma única a interação entre o pesquisador
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com o público citado ocorreu através da plataforma Google Forms, encontrada no
endereço eletrônico docs.google.com/forms.
Quanto aos clientes com maior frequência de compra, aqueles que por
mais vezes escolheram a MaisQPneu, os questionários ocorreram em caráter
semiestruturados, buscando a produção de dados qualitativos. Ocorreu por meio de
um questionário enviado pelo Google Forms para os clientes que realizaram compras
num período de 6 meses, a parti de 01/12/2016 a 01/05/2017.
3.1 PESQUISA EXPLORATÓRIA

Dentre os tipos de pesquisas, adota-se o modo exploratório. Tendo em
vista que a abordagem ao tema, no meio científico, está em sua fase inicial. O assunto
foi explorado e existe, ainda, a necessidade da coleta de informações junto a
profissionais da área.
Caracteriza-se pelo início da aproximação junto ao tema abordado. Tem
como finalidade prospectar, projetar conteúdo a serem conhecidos. É comum em seu
modo de execução o levantamento bibliográfico e consultas a profissional da área.
Conforme Gil (1996), as pesquisas exploratórias são realizadas, em geral,
por meio de revisões de literatura, estudos de caso ou entrevistas com pessoas que
tenham experiências práticas ou que tenham entendimento no tema. O objetivo da
pesquisa exploratória é de proporcionar um conhecimento sobre determinado
problema.

3.2 PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Pesquisa qualitativa, ou interpretativa, traz consigo interpretações de
questionários. Ainda, é geralmente aplicada em alguns enfoques de pesquisas.

• Saber a forma que um indivíduo observa o ciclo social ao qual ele está
envolvido;
• O que significa para o indivíduo observado participar de determinadas
atividades;
• Quais os conhecimentos possuem os indivíduos observados.
Continuando a interpretar (Silva, 2005).
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Já a pesquisa quantitativa utiliza de dados numéricos para descrever
fenômenos. Tendo como uma das finalidades a investigação de um fato social e suas
tangencias, por exemplo:
Observar através de pesquisa qualitativa a relação entre sexo do
colaborador, idade e ocorrência de acidente de trabalho. (Silva, 2005).
3.3 ENTREVISTA

Com finalidade profissional, a entrevista consiste no encontro de duas
pessoas, sendo o entrevistador e o entrevistado. O entrevistador almeja alcançar o
objetivo de extrair informações do entrevistado sobre um assunto determinado.
Esta entrevista ocorreu no formato semiestruturado, caracterizado pela
liberdade dada ao entrevistador em conduzir a entrevista para mais próximo das
obtenções de respostas que julgue interessante. (Ander e Marconi, 2004).

3.4 QUESTIONÁRIO

Nada mais é que um meio utilizado para coletar dados, ocorrendo através
de uma série de perguntas escritas e ordenadas.
Segundo Lakatos (1991), a forma de preenchimento do questionário ocorre
da seguinte forma: Deve-se responder o questionário de forma escrita; não se faz
necessário a presença do entrevistador junto a quem responde o questionário.

4. ANÁLISE DA ENTREVISTA GERENCIAL

É observado na sequência das atividades de investigação as informações
obtidas através da entrevista com a gerência de vendas da MaisQPneu, salientando
os pontos abaixo na sequência.
Foi informado pelo Pedro Fernandes, gerente, que tanto

para

manutenções ou/e quanto para reparos se tem uma agenda básica, sendo executada
com independência a solicitação de correção para falhas no site. Sendo assim, a
agenda básica tem a função prioritária do fornecedor do site corrigir falhas, não tendo
atividades deste gênero para ser executada, são realizados testes de efetivo
funcionamento. Tal procedimento é validado teoricamente quando se observa Stefano
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e Zattar (2016), onde é possível interpretar que para ter um desempenho da forma
satisfatória, é necessário conhecer cada camada desta interface com o cliente, assim
é possível identificar de formas eficazes possíveis falhas. E, coerente com as
observações feitas pelos clientes, disponível a visualização na continuidade deste, as
quais são afirmadas por estes que identificam correção de erros e execução de
melhorias por parte do site.
As atividades ocorridas no site, por parte dos consumidores, são
computadas e tabulam estatísticas, trazendo assim conhecimento ao e-commerce
sobre o comportamento do consumidor. Esse tipo de iniciativa cria uma base de dados
confiável para o plano de marketing da empresa, que tem suas ações pautadas no
foco em resultados. Como exemplo de comportamento do consumidor, as compras
realizadas na utilização de celulares ou computadores, as quantidades e quando
ocorrem os abandonos de carrinhos. Este método pode ser caracterizado como
Sistema de Suporte a Decisão (DSS) e, como interpretado também por Steffano e
Zattar (2016), é um organismo, reconhecidamente importante, tanto pelo auxilio com a
mensuração de impacto de cada ação quanto no planejamento de quaisquer
atividades gerenciais, pois embasa as atitudes, devido a conter números do impacto
de ações anteriores.
Sistema de Suporte à Decisão (SSD) – em inglês, Decision
Support System (DSS) – são sistemas interativos sob o
controle dos usuários e qu oferecem dados e modelospara
auxilio nos processos de tomada de decisões. (Laudon e
Laudon 1999, citado por Caicara J. , 2015, p. 86).

A aquisição de mídia, para esta empresa, como ter a preferência na
exposição do seu produto para o cliente que procura algo parecido com o seu produto
se dá através do Mercado Livre, o qual vem junto a uma série de produtos. Esta série
de produtos compreende itens como a disponibilização de um ERP (Enterprise
Resource Planning, em português lê-se planejamento dos recursos da empresa),
auxilia na relação com empresas de logística e outros benefícios de grande
importância para uma empresa. Observando que o Mercado Livre está na web como
sendo uma empresa de tecnologia de que oferece soluções para consumidores e
empresas que buscam a realização de venda, compra e, aqueles que queira expor.
Observando o modo de atuação do Mercado Livre, vê-se a compra mídia
da Google, Facebook e demais grandes pólos, após isto revende aos seus usuários,
que comercializam seus produtos dentro de sua plataforma, mas antes refina as suas
exposições ao mercado interessado. Analisando o comportamento do e-commerce
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aqui estudado com os conhecimentos teóricos, por exemplo, quando se confronta
com o autor Martinuzzo (2014), o qual diz que na economia da atenção, o
conhecimento quanto, a saber, com quem se fala se torna um critério decisivo para a
manutenção de boas práticas em busca do sucesso.
Uma das ferramentas de venda utilizada pelo e-commerce é a comparação
de um mesmo produto junto a demais fornecedor assim se pode trabalhar com o preço
de forma que ele se torne o menor ou fique mais bem ranqueado em sites de
comparativos de preços. A intenção da gerencia é interagir com clientes que buscam o
menor preço e, assim realiza mais uma experiência de compras.
Já que as interações de uma atividade de compra ocorrem de forma
automática em um ambiente virtual, o contato entre a empresa e o consumidor, em
sua maioria, ocorre em decorrência de carrinhos abandonados, falha no sistema
durante atividade de compra, dúvida quanto a assuntos técnica inerente ao produto e,
feedback das experiências de compras.
Para este e-commerce, o público-alvo objetivado é e, continuará sendo o
mercado varejista, pois foi para esta finalidade que ela foi criada, outra empresa do
mesmo grupo atende o comércio atacadista.

5. ANÁLISE DA ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS DA ÁREA COMERCIAL
As entrevistas com profissionais da área do e-commerce que contribuíram
com esta pesquisa contaram com as colaborações de André Lapuinka e Maria Julia,
das respectivas áreas de vendas e pós-vendas na MaisQPneu.

5.1 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM PROFFISIONAL DE VENDAS

Quanto à dinâmica de vendas, quando o cliente entra em contato com a
empresa via e-mail ou telefone, a empresa tem um variado catálogo de produtos que
ajudam a influenciar o cliente que não sabe o produto que quer, se o cliente tem um
produto em específico como desejado o vendedor consegue trabalhar na conclusão da
venda dando benefícios ao cliente como frete ou montagem gratuita. Tendo todo esse
processo percorrido através das soluções a dúvidas do cliente e solicitações de
atenção.
O fornecimento de descontos diferencial aos consumidores é notoriamente
importante para a conquista de um futuro cliente. Entretanto, todo o tempo para
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executar a dinâmica de tirar dúvida e esclarecer quaisquer informações que o
consumidor ainda não tenha é de percentual perigoso para a saúde do comércio.
Observa-se a justificativa desse possível risco quando se atenta para a disputa pelo
tempo do consumidor, levando em conta que a falta de informação consistente ou a
liberdade para o consumidor sanar dúvida pode ser o suficiente para levá-lo a ter
esclarecimentos com um concorrente. A classificação como percentual perigoso é
justificado quando se busca em bases teóricas conhecimento quanto o tempo e
iniciativa do consumidor. Tem como exemplo a disputa pela atenção do consumidor o
comentário de Steffano e Zattar, visto na sequência.
Isso começou com o cliente no poder do controle remoto e do
mouse de seu computador. Isso significa que profissionais de
marketing não conseguem mais manter um cliente por 30
segundos na frente da tela da TV ou até mesmo por dez
segundos na frente da tela de um computador. (Steffano e
Zattar, 2016, p.12).

Ainda, ocorre atendimento de pessoal do e-commerce aqui estudado
para sanar dúvidas técnicas por parte dos consumidores.

5.2 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM PROFISSIONAL DO PÓS-VENDA
Quanto às questões de pós-vendas, é observado que a empresa tem
suas normas e procedimentos para reparo de algo que venha a atingir o consumidor,
respeitando as atividades protocolares para a substituição do item de uma compra é
prontamente realizada a troca. Paralelamente, continuando o manuseio das
informações extraídas da entrevista, foi informado que o modo de comunicação com a
equipe de logística é o e-mail e, essa prática leva a eventuais falhas de comunicação,
tornando o produto entre o prazo diferentes daquilo prometido ao consumidor.
A dinâmica exposta acima vai à contramão do aconselhado pela gestão do
conhecimento, por vezes cientificamente provada ser benéfica a saúde econômica das
organizações. Pode-se acarear o modo de operação do e-commerce com o texto
extraído conforme exposto abaixo.
Em um contexto em que a informação e o conhecimento se
convertem em um dos valores econômicos mais apreciados, é
importante que a empresa preste atenção ao fato que muitos
trabalhadores não estão acostumados ao reconhecimento e
uso estratégico das informações disponíveis, seja por falta

215

de competência em informação, seja por desconhecimento
de valor. (Belluzo, Feres e Valetim, 2015, p. 38).

6. ANÁLISE DOS DADOS COM OS 5 MELHORES CLIENTES

Para coletar informações dos melhores clientes, aqueles que por mais
vezes escolheram a MaisQPneu em 2017, foi enviado um questionário via Google
Forms. Assim, ocorreram as coletas de informações desse grupo.
Quanto aos meios de comunicação, foi questionado quanto à importância
do canal de comunicação 0800, Fale conosco e o retorno de questionamentos, sendo
a avaliação em 1 equivalente a muito ruim e 5 para muito bom, pode-se observar que
os respondentes analisaram as questões de forma individual e, qualificaram cada
quesito de forma separada. Observações relatadas dos gráficos 1, 2 e 3. Essa
característica nas respostas pode ser qualificada de forma positiva, pois o retorno dos
melhores clientes é em decorrência de uma revisão preciosa das experiências vividas
por eles.
Gráfico 1 - classifique a importancia dos canais de comunicação 0800

Fonte: Elaborado pelos autores

O gráfico 1, supracitado, aponta que 80% dos respondentes qualificam o
canal de comunicação 0800 como muito bom, contra 1/5 que o consideram como ruim.
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Gráfico 2 – Classifique a importancia do canal de comunicação Fale Conosco

Fonte: Elaborado pelos autores.

O gráfico 2, supracitado, aponta que 50% dos respondentes qualificam o
canal de comunicação fale conosco como muito bom, seguido de 25% consideram
bom e os outros 25% qualificam como mediano.

Gráfico 3 –

Classifique

a

Importancia

dos

retornos

de questionamentos

observar

as

respostas

Fonte: Elaborado pelos autores.

Contudo,

ao

apresentadas

nos

gráficos

supracitados, pode-se ver a importancia por parte dos clientes em terem sua voz
ecoando no seu fornecedor, ao destacar que no minimo 75 % dos melhores clientes
salientaram que isto é importante. Isso pode compor a personalidade do sentir-se
único por parte do consumidor.
Para Costa (2013), o atendimento é uma das fontes de vantagem
competitiva nas b-webs (considerada uma plataforma da concorrência, as novas
criadoras de valor no século XXI). Uma agregação deve ser projetada e
constantemente adequada à dinâmica do mercado visando maximizar a satisfação do
cliente e minimizar os custos.
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Quanto ao comportamento do e-commerce, conforme exposto acima, a
empresa disponibiliza pessoal para atendimento on-line de clientes e o retorno de
duvidas postado.

Gráfico 4 – Qualificação da facilidade do protocolo de pagamento e sua segurança

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quanto ao questionamento do gráfico 4, destaca-se de forma benéfica a
ausência de avaliações assinalações como ruim ou muito ruim e, um total de 4/5 das
avaliações serem como boa ou muito boa. Assim, pode-se ver que os melhores
clientes do e-commerce estão contentes com o sistema de pagamento e segurança da
operação. Assim, se confrontado esta informação contida no retorno dos questionários
com o escrito por Cézar e Costa (2013), é observado que a gestão da MaisQPneu
acertou nestas configurações do site.
Existem várias formas de pagamento disponíveis no mercado
digital atualmente. Os gestores devem selecionar aquelas mais
adequadas para o negócio, considerando aspectos
importantes, [...] a segurança das soluções analisadas (Cezar e
Costa, 2013, p.
128).
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Gráfico 5 – Sugestões de melhoria ao site

Fonte: Elaborado pelos autores.

Comparando as informações do gráfico 5 com a entrevista com os
profissionais da área, pode-se constatar que existe realmente uma falha quando se
trata da expedição do produto, 60% desse público gostariam de ter mais opções em
transportadoras ao realizarem suas compras no site, e os outros 40% acreditam que
mais opções em marcas iria facilitar suas atividades.
Gráfico 6 – Vantagens de compra na loja virtual

Fonte: Elaborado pelos autores.

São muitos motivos para se optar por fazer compras online, as facilidades
que a internet proporciona são diversas. Neste gráfico 6, o interesse era entender o
que leva esses 5 melhores clientes da MaisQPneu a realizarem a compra de seus
pneus online e não numa loja física. E 80% compram pelo conforto e fácil acesso, já
os outros 20% vão pela qualidade da informação do produto. Que vem, de forma geral,

219

reafirmar o escrito de Turban e King (2004), no livro Comércio Eletrônico – Estratégia
e Gestão, o qual diz todos estes quesitos positivos ao comércio eletrônico são
plenamente constatados em pratica e, tudo isso veio de forma definitiva e, para mudar
muitas coisas que se considera permanente.

6.1 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS AOS CLIENTES EM GERAL

Foi enviado para 150 clientes o questionário, com o intuito de descobrir as
principais qualidades do site e, os motivos que desagradam os compradores. Com o
retorno de 46 clientes, pode-se observar que em geral a MaisQPneu consegue
oferecer bons serviços e agradar seus clientes.
Com relação à variedade de preços, produtos e configurações em geral do
site, agradam a maioria dos clientes (gráfico 7), tendo como observação mais
pejorativa as questões de estoque e logística (gráfico 9), conforme se expõe nos
retornos dos questionários. O que fica em concordância com o comentário de
Fernando (2015), dizendo que as pessoas tendem a comprar por preços mais baixos
ou quando encontram promoções, o que força as empresas a precificar produtos e
serviços de forma competitiva.
Na entrevista com a funcionária Julia, responsável pelo pós-vendas do site,
a mesma explica das frequentes reclamações que recebe com relação aos atrasos em
mercadorias ou recebimentos de produtos errados. Servindo como introdução a que
foi apontado como a maior carência deste e-commerce, os questionários direcionam
para as alçadas do estoque e logística mais desagradar os consumidores do site da
MaisQPneu. Conforme gráfico exposto na seqüência joga-se luz sobre a necessidade
de rever a capacitação e função dos colaboradores envolvidos nestas áreas,
infraestrutura destas operações e orçamento disponibilizado.
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Gráfico 7 – Avaliação do site MaisQPneu

Fonte: Elaborado pelos autores.

No gráfico 7, das 46 pessoas que qualificaram o site, 43 informaram que
posicionam este e-commerce como bom ou muito bom, complementando em 6,6%
dos respondentes os que assinalaram o site sendo ruim ou muito ruim.
A informação deste gráfico fica alinhada com a entrevista do Ger. Pedro
Fernandes e, toda sua gestão voltada para aprimorar o site e torná-lo a cada dia
melhor, conforme foi dito diversas vezes em sua entrevista.
Gráfico 8 – Porque loja online e não a física

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quando questionados quanto à razão que o levam a escolher uma loja
virtual e não uma física, pode-se observar na leitura do gráfico 8 a divisão em 4
grandes grupos, sendo na ordem de maior número de votos a comparação de preços
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com 24 votos, o fácil acesso com 23 votos, a qualidade das informações 22 votos e a
diversidade de opções com um percentual de 22,7 %.
A interpretação deste gráfico possibilita a gestão da MaisQPneu dar na
continuidade deste empreendimento, tendo em vista que a os itens todos os itens
destes quatro grupos tem abrangência no site do e-commerce, conforme retornos dos
questionamentos, presentes nestes. E, soma-se a mesma questão enviada aos
clientes em geral.
Gráfico 9 – Qualidade na entrega dos produtos

Fonte: Elaborado pelos autores.

A análise dos dados contidos no gráfico 9 permite identificar que quase
10% dos respondentes estão em descontentamento com a qualidade na entrega dos
produtos.
A informação deste questionamento ratifica a carência nas operações
logísticas, entretanto não identifica o fator motivador para a má qualificação deste
perante os clientes e, nas dificuldades apresentadas pela profissional da área de pósvendas. Desta forma, uma revisão minuciosa de todos os componentes deste
organismo pode ajudar a identificar um ou os motivadores de tantos alertas em relação
a logística, pontualmente transcritos neste.
De forma mais destacada a se empregar cautela é a associação desse
descontentamento com o escrito por Taylor (2005), no livro logística na cadeia de
suprimentos, dizendo que investidor ou cliente não se importa muito de quem é o erro,
as empresas são massacradas pela imobilização perante falhas.
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Gráfico 10 – Iniciativas em corrigir erros

Fonte: Elaborado pelos autores.

O gráfico 10 contempla as respostas para a percepção dos clientes
perante a iniciativa da MaisQPneu em corrigir erros e, segundo 95% dos respondentes
o e-commerce é avaliado como bom ou muito bom, indicando que eles vem a
MaisQPneu trabalhando para corrigir erros.
A informação do gráfico 5 traz para este empreendimento mais que uma
simples resposta. Informando que clientes identificam erros e, eles acompanham o seu
desenvolvimento, tornando necessário o preciosismo em querer sem o melhor a cada
dia.

7. CONCLUSÃO

Com a intenção de estarem sempre competitivas aos mercados, as
organizações de um modo em geral procuram cada vez mais utilizar métodos e teorias
que ajudem a sua evolução, trazendo melhorias dia após dia. Empresas se
diferenciam em detalhes, pois a formação destas empresas não foge de um escopo
comum, mas, a correção de algumas falhas e, assim trazendo soluções torna
instituições únicas. A partir desta pesquisa, identifica-se neste trabalho, como fator que
influencia os consumidores a comprarem na loja virtual MaisQPneu a prática quanto
averiguação de divergência e a manutenção dos votos firmado com a inovação e
criatividade, numa dinâmica que a empresa traz novidades e, corrige falhas inerentes
a novidade e ao processo em geral. Materializando o que já foi escrito por Monteiro JR
(2011), o qual trata de situações anormais, divergentes, levam a lugares diferentes,

podendo ser até um resultado melhor ao cliente. E, resultados normais não mudam a
expectativa do cliente. Essa importância pode ser vista também através da resposta
de 95% dos clientes em geral que qualificam como boa ou muito boa a busca por
correções de falhas por parte da MaisQPneu, visto no questionário n.º 10.
Ao desenvolver a pesquisa, pode-se perceber que, comparando os
resultados obtidos nos questionário com os clientes em geral, melhores clientes e os
colaboradores do e- commerce, destaca-se de forma veemente a necessidade em
corrigir falhas desenvolvidas pela equipe de logística e estoque. A correção destas
falhas dá continuidade ao perfil da organização, que busca sempre se aprimorar-se e
estar equivalente ao mercado. A forma de fazer isto é mapeando todas as atividades
de protagonismo ou transversais a este setor e identificar de forma precisa o ponto
onde ocorrem estas falhas. Sendo os pontos assertivos deste processo, também,
nichos de para a continuidade para o desenvolvimento. Desta maneira foi sugerida a
revisão pontual de processos, para que o e-commerce continue sendo a melhor opção
para os seus clientes.
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