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RESUMO 

 

 

 

No presente trabalho de conclusão de curso efetuou-se um estudo de caso múltiplo 

utilizando-se de comparação entre duas empresas do ramo de vendas de 

maquinários agrícolas, sendo elas de grande e pequeno porte. Neste estudo, 

buscou-se identificar quais as oportunidades e ameaças das organizações 

pesquisadas, destacadas pela ótica do consumidor de seus produtos e serviços. 

Contudo o objetivoUtilizou-se, para tanto se baseia em uma pesquisa de pós-

vendas, onde na qual através de uma pesquisa qualitativa que se desenvolveu a 

partir de entender como as ocorrem acontecimentos no cotidiano das pessoas e 

também com a utilização da  pesquisa bibliográfica que irá nos dar auxilio na busca 

dos resultados baseado em um material já elaborado. A pesquisa qualitativa será  foi  

realizada com os clientes de cada empresa pesquisada onde abordaráe abordou os 

pontos positivos e negativos realizados que as empresas possuem, na percepção 

dos consumidores, durante a venda de seu produto, . A realização deste estudo 

possibilitou onde irá possibilitar uma uma análise das forças e fraquezas 

identificadas a partir de pesquisas realizadas com clientes de cada organização, 

analisando assim quais os fatores que afetam direta ou indiretamente na qualidade 

de seu atendimento e futuras oportunidades na conquista de novos clientes e 

satisfação dos já existentes.  

  e assim se basear através das ferramentas da análise SWOT para a elaboração de 
propostas de satisfação de clientes, buscando- se assim identificar os pontos 
positivos e negativos dentro de cada organização em estudo.  

 
PALAVRAS CHAVES: Pós- vendas. Análise SWOT. Satisfação dos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[j2] Comentário: Revejam essa 
frase. Não está clara. 
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os resultados da pesquisa. 
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ABSTRACT 

 

In this course conclusion work made up a multiple case study using the 

comparison between two companies in the agricultural machinery branch sales, 

which were of great and small. In this study, we sought to identify the opportunities 

and threats of the organizations surveyed, highlighted by consumer perspective of 

their products and services. However the goal is based on a post-sales research, 

where through a qualitative research that develops from understanding how occur 

events in daily life and also with the use of literature that will give us aid in the pursuit 

of results based on an already prepared material. The qualitative research will be 

conducted with customers of each company researched which will address the 

positive and negative points made during the sale of its product, which will enable an 

analysis of the strengths and weaknesses identified from surveys conducted with 

customers of each organization, analyzing so the factors that directly or indirectly 

affect the quality of their service and future opportunities to win new customers and 

satisfaction of existing ones. 

  and so be based through the tools of SWOT analysis for the development of 

customer satisfaction proposals buscando- should help identify the strengths and 

weaknesses within each organization under study. 

 

KEYWORDS: Post-sales. SWOT analysis. Customer satisfaction 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa de campo no ramo 

de vendas de maquinários agrícolas de diferentes organizações que atuam na área, 

possibilitando assim uma análise de suas forças e fraquezas, oportunidades e 

ameaças, identificadas a partir de pesquisas com clientes, analisando quais os 

fatores que afetam direta ou indiretamente na qualidade de seu atendimento e 

futuras oportunidades na conquista de novos clientes e satisfação dos já existentes.  

Com a globalização da economia e a competitividade dos produtos 

agrícolas, surgiu a necessidade de se obter níveis de competitividade de mercado. 

Assim a busca pela modernidade e facilidade agrícolas, como novos métodos e 

técnicas vem aumentando gradativamente. 

 O interesse pelo tema se deu tendo em vista o aumento nas compras do 

setor de maquinários agrícolas e da grande concorrência que há entre as 

organizações que trabalham com o segmento em estudo. Tal do fator está 

relacionado ao grande número de agricultores presentes na região. Como há uma 

grande procura no mercado de maquinários agrícolas, a pesquisa teve por finalidade 

buscar fazer com que as empresas do ramo se adequem as necessidades de seus 

clientes, através da identificação de suas forças e fraquezas. Estas foram 

identificadas através de um método administrativo – análise SWOT1 - no qual 

apontou-se, com base no referencial teórico utilizado no referido estudo, as forças e 

fraquezas, oportunidades e ameaças identificadas através de entrevistas que 

realizaremos com os clientes.  

O trabalho está vinculado abordou aà área de planejamento estratégico 

abordando através uma criteriosa seleção dos pontos fortes e fracos interna e 

externamente das organizações, comparados assim com seu mercado competitivo. 

Os mesmos serão  foram avaliados através da análise SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities, threats), que é uma ferramenta aplicada dentro do 

cenário de análises de ambientes tanto externos como internos de uma empresa e 

                                            

 
1
 SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forças, Fraquezas, 

Oportunidades, Ameaças. 

[j6] Comentário: Por favor, confiram 
a paginação. 



 9 

muito utilizada devido ter uma aplicação relativamente prática e eficaz diante da 

abordagem empresarial e da Matriz GUT que é uma ferramenta muito semelhante a 

análise SWOT, porém com o intuito de avaliar as gravidades, urgências e tendências 

dentro da organização. A partir das informações coletadas espera-se ser possível 

então um diagnóstico da situação atual, bem como, avaliação de oportunidades 

futuras para as organizações pesquisadas. Critérios como atendimento ao cliente, 

qualidade na pré e pós-vendas de seus maquinários, suporte aos clientes, a forma, 

as condições estruturais das organizações em si estudadas, qual o principal 

diferencial que as mesmas têm no processo de venda de seus maquinários, dentre 

outros temas foram objetos de análise analisados e verificados para se chegar ao 

diferencial de cada organização no processo de vendas. 

Diante do exposto o presente trabalho apresenta a seguinte pergunta de 

pesquisa: quais as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças das organizações 

pesquisadas, destacadas pela ótica do consumidor de seus produtos e serviços? 

E tem por objetivo geral: Identificar as forças e fraquezas, oportunidades e 

ameaças das organizações pesquisadas, destacadas pela ótica do consumidor de 

seus produtos e serviços. 

Buscou-se responder a este objetivo através dos seguintes objetivos 

específicos:         

- Analisar os motivos que levam os clientes a comprarem maquinários 

agrícolas de uma determinada marca; 

- Identificar quais os principais pontos de forças e fraquezas, oportunidades 

e ameaças identificados pelos clientes em relação ao atendimento prestado pelas 

empresas que são objeto deste estudo;  

- Apresentar sugestões de melhoria às organizações a partir dos resultados 

obtidos nas pesquisas com os consumidores. 

No ambiente competitivo em que as organizações se encontram atualmente, 

torna-se fundamental compreender as perspectivas dos clientes. Isto se dá uma vez 

que são eles quem definem os rumos das organizações, de maneira direta ou 

indireta. O cliente é o fator essencial para qualquer negócio, embora as 

organizações tenham esta visão, muitas vezes as mesmas desconhecem o cenário 

em que se mantém e a importância que os mesmos tem para seu futuro. Assim para 

acompanhar a concorrência e as exigências do mercado algumas organizações 

precisam focar em uma análise de dados e de fatores determinantes para os 

[j7] Comentário: Vocês fizeram 
análises a partir da matriz GUT? Se 
não fizeram, retirem esse fragmento. 
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mesmos. Seguindo estes fatores o trabalho tem por si o objetivo de compreender a 

importância dos fatores internos e externos das organizações, visando a fidelização 

de clientes e a comparação entre demais organizações, buscando assim mostrar o 

diferencial de cada qual e de como as mesmas se portam em suas ações de vendas 

e pós vendas diante do cenário atual.  

Diante de tal perspectiva, o presente trabalho está estruturado em quatro 

seções, além desta introdução. Na primeira teceu-se o referencial teórico tomado 

como base para o referido estudo. Após, será apresentada a metodologia utilizada 

para o desenvolvimento desta pesquisa, seguida dos resultados e discussões. Ao 

final, são tecidas as considerações finais relativas às análises realizadas. 

 Formatado: Recuo: Primeira linha:  0
cm
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O objetivo desse capítulo é desenvolver uma base teórica. É importante 

conhecer as teorias referentes ao marketing de relacionamento, estratégias e 

indicadores do marketing, causas da perda de clientes, ações e estratégias de 

retenção de clientes. Com informações importantes para nosso tema e dando 

suporte aos resultados, será possível destacar alguns pontos de fundamental 

importância para a formulação de um plano de retenção de clientes.  

 

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO COMO UM DIFERENCIAL NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

O marketing de relacionamento constitui um esforço integrado da empresa 

em identificar, estudar e aprimorar relacionamentos individuais com seus clientes 

mais fiéis, em um processo de troca de benefícios. Nessa idéia, Day (2000) diz que 

a habilidade de uma empresa em criar e manter relacionamentos com os seus mais 

valiosos clientes é uma base duradoura para uma vantagem competitiva. Já na visão 

de Gordon (1999, p.31), “marketing de relacionamento é o processo contínuo de 

identificação e criação de novos valores com clientes individuais e o 

compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de parceria”. 

No ramo de vendas é importante ouvirmos as opiniões dos clientes e dos 

possíveis clientes, pois muitas vezes a visão de alguém de fora sirva para alguma 

mudança. É importante a equipe de vendas prestar atenção nos detalhes e nos 

anseios dos clientes. De acordo com a visão de Sviokla e Shapiro (1994, p.49).  

 

“Uma das indicações mais exatas de um relacionamento ruim ou em 
decadência é a ausência de queixas do cliente. Ninguém jamais fica 
tão satisfeito, especialmente durante um longo período de tempo”.  

 

Vavra (1993) cita alguns elementos que compõem esta visão de retenção de 

clientes: a) atitudes que visem ao aumento da probabilidade de os clientes repetirem 

a compra, bem como a probabilidade de virem a comprar outros serviços da 

empresa ao invés de procurarem um concorrente; b) atividades e esforços focados 

na satisfação dos clientes após a compra; c) mensurar, sistematicamente, o grau de 
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satisfação dos clientes pelos serviços atuais, planejando e alinhando sua operação 

em convergência com as expectativas dos clientes. 

Muitas vezes por não saberem exatamente o que os clientes procuram, ou 

alguns casos não possuem todas as informações necessárias acabam perdendo 

futuros clientes algumas vezes por pequenos detalhes. Alguns casos quando 

percebem que perdemos clientes não existe mais a possibilidade de mudança, pois 

já adquiriram o produto em algum concorrente. 

Dentro desta perspectiva de diferencial de marketing devem-se observar 

também os pecados relacionados à prestação de serviços, onde habitualmente, na 

empresa ela se insere sob responsabilidade dos colaboradores, ou seja, eles que 

são responsáveis de conquistar e manter os clientes e quando a uma certa falha no 

atendimento ao cliente o mesmo terá de reverter a situação para o lado positivo. Por 

isso, é preciso capacitar os vendedores para que eles cada dia mais aprimorem as 

vendas. Em função disso, verifica-se que algumas empresas pecam na prestação de 

serviços com atitudes indesejadas e ficam mal vistas pelos clientes. 

Muitas vezes é vantajoso a empresa investir em cursos para capacitar seus 

colaboradores ganhando em troca um melhor atendimento aos seus clientes ou 

futuros clientes, podendo assim aumentar suas vendas e com isso aumentar suas 

lucratividades. Com isso pode-se estipular metas e presentear os que atingirem as 

mesmas, motivando assim cada vez mais os seus vendedores e diminuindo os 

pecados ou falhas nos atendimentos. 

 

2.3 VALORES DO CLIENTE 

 

O valor de um cliente para a empresa é igual ao lucro potencial que esse 

cliente pode proporcionar a empresa ao longo de sua vida, ao fazer negócios com 

ela, ou seja, é muito mais vantajoso uma empresa reter clientes existentes do que 

fazer aquisição de novos. Blattberg, Getz e Thomas (2006, p.149) oferecem uma 

composição alternativa para o valor do cliente segundo eles: 

Os três elementos do valor do cliente são aquisição, retenção e venda 
complementar. Aquisição afetada pelos números de clientes potenciais, pela 
probabilidade da aquisição de um cliente potencial e pelo gasto com a 
aquisição de um cliente potencial. Já a retenção é influenciada pela taxa de 
retenção e pelo nível de gastos com a retenção. O gasto com venda 
complementar depende da eficiência desse tipo de venda, o numero de 
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produtos complementares oferecidos a um cliente preexistente e da taxa de 
resposta a esses novos produtos.  
 

 À medida que o tempo avança, observa-se que as compras de alguns 

poucos clientes cresceram, mantem-se a sensibilidade a preços e aumenta os 

custos de reter o cliente. A preservação de clientes é um meio a se alcançar na meta 

final de geração de lucros.  Clientes compram da empresa que acreditam em lhes 

oferecer o mais alto valor.  O conceito de valor entregue ao cliente se aplica a muitas 

situações e resulta em percepções valiosas. “Valor do cliente é o valor total presente 

de todos os clientes da empresa ao longo do tempo. Evidentemente, quanto mais 

fiéis eles forem, maior será o valor do cliente” (KOTLER 2006, p.149). 

As empresas devem avaliar seus valores entregues aos consumidores e 

depois avaliar as ofertas dos concorrentes para chegar a uma comparação 

(KOTLER, 2000). Os clientes formam uma expectativa de valor e agem com base 

nela. A partir dessa base, a probabilidade de satisfação e repetição da compra 

depende da oferta atender ou não a essa expectativa de valor. Percebe-se nas 

empresas em geral  alguns fatores citados e que julgam influenciar o valor ao cliente 

como a valorização da experiência, a qualidade percebida do produto, o risco 

percebido e o preço dos produtos e serviços. Woodruff e Gardial (1996) sugerem 

que julgamentos de satisfação complementam a informação da hierarquia de valor, 

provendo reações que influenciam na avaliação de valor recebido. Dessa forma, é 

evidenciada a importância relativa de cada um desses.  

Reforça- se que os componentes que fundamentam a retenção de clientes 

variam em importância de acordo com os diferentes setores. Na proposição da 

entrega de valor aos clientes, Rust, Zeithaml e Lemon (2001) sugerem três 

estratégias básicas: a) dar mais do que o cliente quer; b) reduzir o que o cliente deve 

abrir mão; c) reduzir o seu esforço.  

Na primeira opção, se enfatiza a necessidade de intensificação de oferta dos 

aspectos desejáveis, com a identificação dos atributos de qualidade percebida pelos 

clientes, como também dos elementos que gerem maior conveniência. Na segunda 

opção, é proposto como alternativa na entrega de valor, a diminuição do sacrifício 

associado ao produto (preço, tempo, esforço, risco, custo de procura e custos 

psicológicos). Na terceira opção, ainda muito próxima da anterior, a estratégia seria 

a eliminação do sacrifício (em oposição à diminuição pela alteração da forma de 

distribuição, ou pela diminuição de sua percepção).  
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Desse modo, o valor ao cliente é definido a partir da compensação entre 

qualidade, à assistência ao produto, à prestação do serviço e o ambiente, custo 

(preço) e conveniência (localização, facilidades e disponibilidade), que estão 

diretamente associados às ideias de benefício.  

 

2.4 IDENTIFICANDO FATORES DE VINCULAÇÃO DE CLIENTES 

 

De acordo com McKenna (1999) existem clientes que não são fundamentais 

para as empresas manterem em sua carteira de clientes, pois não agregam valor 

para a mesma, mais viável investir nos bons clientes, pois os retornos financeiros 

que os mesmos trazem para a empresa são rentáveis e ajudam a manter uma boa 

media de vendas.    

 

 

2.4.1 Retenção de clientes 

 

Na percepção da empresa, retenção significa manter os clientes que a 

empresa deseja com um trabalho diferenciado que exceda as expectativas deles, 

assim o foco deve estar na retenção voluntária por meio de ações não baseadas na 

falta de alternativa ou porque estão presos a um programa de premiação. A 

estratégia de programas de premiação apresenta-se muito pobre e contribui pouco 

ao sucesso no relacionamento em longo prazo, onde, muitas vezes, tal estratégia 

resulta no oposto do esperado. 

 Assim que um cliente em um relacionamento tem a chance de abandonar a 

empresa, ele irá quebrar a continuidade do relacionamento e transferir seus 

negócios a outra empresa. Portanto, retenção é resultado de um conjunto de ações 

continuadas e monitoradas, as quais os clientes percebem mais valor que o obtido 

em um relacionamento alternativo (BARNES, 2002). As ações de retenção de 

clientes são necessárias quando há indícios de que sua fidelização está 

comprometida. Tem o objetivo de evitar a perda do cliente e garantir resultados 

consistentes em longo prazo. Empresas que conseguem identificar prontamente 

todos os seus clientes estão em ótima posição de medir a retenção de clientes a 

cada período.  
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Julga Kotler (2007) que se uma empresa pode incrementar a retenção de 

clientes em 5%, isso se refletirá nos resultados econômicos com um incremento de 

25%. Logo, a rentabilidade das empresas está altamente associada à capacidade na 

retenção de clientes.  

Dessa maneira, a retenção busca obter perda zero de clientes, utilizando 

toda a sua capacidade de atender as exigências de seus clientes. Entende-se que 

os clientes que trabalham com diversas instituições tendem a manter a sua maior 

movimentação ou, no mínimo, as mais rentáveis, devendo-se programar ações que 

permitam o estabelecimento de um relacionamento fidelíssimo entre a organização e 

o cliente.     

Observa-se nas empresas que a satisfação do cliente deveria consistir 

parcialmente da experiência e da percepção do produto ou serviço, incluindo dentre 

outros aspectos: a experiência do cliente na qualidade, as atividades de marketing, o 

mix da empresa, a imagem da empresa e as expectativas relativas aos produtos e 

serviço. A satisfação dos clientes é feita depois da venda ser concretizada. Em 

outras palavras, indica quão satisfeito o cliente está com o produto. Afirma Kotler 

(1999) que a satisfação do cliente é uma função diretamente relacionada entre as 

expectativas do produto ou serviço e seus desempenhos percebidos. Uma das 

formas mais usadas para avaliar a satisfação dos clientes é o marketing. Nesse caso 

todos os clientes esperam sair satisfeitos com o atendimento e com o produto 

adquirido. 

 

2.5 ANÁLISE SWOT 

 

Neste contexto de busca por fidelização e satisfação dos clientes, é 

necessário que seus principais anseios em relação à organização sejam conhecidos. 

Para tanto, faz-se necessário conhecer o ambiente organizacional, a partir da 

perspectiva do cliente e, a partir dele, desenvolver alternativas que possibilitem sua 

retenção. Uma possibilidade de apreender a perspectiva do cliente em relação à 

empresa é através da organização de informações obtidas no processo de pós-

vendas na análise SWOT. A análise SWOT é uma ferramenta aplicada dentro do 

cenário de análises de ambientes tanto externos como internos de uma empresa, ela 

é muito utilizada devido ter uma aplicação relativamente prática e eficaz diante da 

abordagem empresarial. De acordo com Lemes Junior, Pisa (2010, p. 60), “O termo 
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SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, que significa: Forças, Fraquezas, 

Oportunidades e Ameaças”. Diante deste termo se busca na realização desta 

análise, identificar pontos fracos e fortes dentro de cada organização trabalhada, 

assim com o objetivo de ter uma análise sólida para que possam ser monitorados 

corrigidos e avaliados o comportamento das mesmas diante a sua concorrente.  

Para realizar tal análise é preciso fazer um levantamento de itens para cada 

um de seus termos, nas forças consiste em identificar os elementos que trazem 

benefício para a organização, são as vantagens internas da empresa em relação 

aos seus concorrentes.  

As fraquezas são identificadas através dos elementos internos que ocorrem 

na organização, o que diariamente é mantido no controle de suas tarefas. Ela se 

define como uma área em que se identificam os elementos internos que influenciam 

negativamente no negócio. As forças ao contrário das fraquezas são aqueles 

elementos em que são internamente positivos para a organização, trazendo assim 

qualidade e benefícios em sua atuação no mercado. 

As oportunidades avaliam as situações externas da organização em que são 

voltadas para benefício da organização, elas são consideradas ameaças positivas, 

aquelas em que quando surgem trazem para dentro da organização novos 

benefícios, mesmo quando está não está preparada atualmente para a mudança. As 

ameaças são identificadas como aquelas que podem prejudicar a organização 

sendo intencionalmente ou não, como o surgimento de novos concorrentes, 

mudança de mercado, matéria prima escassa, dentre outros fatores externos. As 

ameaças assim como as oportunidades não estão dentro do controle da empresa, 

elas podem ocorrer nos momentos menos esperado por isto se é necessário sempre 

estar alerta as mudanças externas do mercado competitivo, para que não haja uma 

quebra na empresa quando tais ocorrerem.  

Assim a análise SWOT se identifica como sendo uma ferramenta de fácil 

acesso e realização, utilizada dentro do planejamento estratégico, onde se 

identificam os mais diversos cenários que estão ocorrendo interna e externamente 

nas organizações. A análise consegue por si ofertar uma oportunidade clara e 

transparente da visualização de seus componentes, possibilitando assim aos 

gestores tomar decisões a favor de sua organização, sendo elas para aproveitar as 

oportunidades ou para proteger-se das ameaças que surgiu ao longo dos períodos, 

assim fazendo a utilização de um planejamento estratégico amplo e eficaz.  
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2.5.2 Matriz GUT 

  

A matriz GUT é muito semelhante a análise SWOT nos fatores de avaliação 

das organizações. Assim, dentro deste contexto uma complementa a outra na busca 

de uma avaliação mais eficaz. Marcelo Bastos cita: 

 
A matriz GUT é uma ferramenta bastante utilizada pelas empresas, 
principalmente, com o intuito de priorizar os problemas e conseqüentemente 
tratá-los, levando em conta suas gravidades, urgências e tendências.  

  

 Para uma matriz GUT mais eficaz, a mesma é dividida em etapas, 

onde cada qual terá uma função especifica na abordagem do sistema.  

 Etapa 01 – A primeira etapa de define na listagem dos problemas encontrados 

na organização, o que se baseiam nas dificuldades e problemas mais 

frequentes na organização e que determinam os fatores que estão sendo 

avaliados. 

 Etapa 02 – Na segunda etapa da Matriz GUT, são realizadas as distribuições 

das notas, ou seja, para cada problema listado no item 01, terá que ser 

alternada uma pontuação que varia de 1 á 5, sendo que 5 são as situações 

mais graves e 1 as menos favoráveis. A partir de então são tomadas as 

decisões através do que mais se necessita.  

 Etapa 03 – A etapa três se define na classificação dos problemas deve-se 

levar em conta a classificação dos itens julgados acima e assim priorizá-los 

em gravidade, tendência e urgência.  

 Assim a Matriz GUT torna-se uma ferramenta fundamental para a 

gestão eficaz das organizações, simples e de fácil aplicação ela pode ser utilizada 

em conjunto com a análise Swot, tendo assim um diagnóstico mais eficaz e preciso 

da real situação da organização.  

2.6 CENÁRIO 

 

O cenário dentro de uma organização auxilia na formulação de um 

planejamento estratégico, pois ele traz uma visão geral da organização. 

Segundo Lacombre (2003, p.163)  

 
Um diagnóstico responde as perguntas: qual é o nosso negócio? Como está 
nosso negócio? Quais seus pontos fortes e fracos? Como deveria ser nosso 
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negócio? O cenário deve responder ás perguntas: Como deverá ser nosso 
negócio daqui a X anos?  

 

Assim o cenário depende primordialmente de um diagnóstico preciso e 

eficaz onde estejam identificados os fatores de relevância da organização, tanto 

interna quanto externamente, pois ambos se auxiliam no processo de identificação 

de melhorias e busca de eficiência em suas atividades rotineiras. Após este 

diagnóstico ser apresentado começa-se então a avaliação do cenário, onde terá de 

ser exposta a formulação do planejamento estratégico, o que vai ser necessário 

mudar, quais os focos principais a serem esboçados, a preocupação com seus 

funcionários e clientes e os fatores determinantes em relação aos mesmos, dentre 

ouros objetivos. 

Cada cenário tem uma forma de avaliação dentro do planejamento 

estratégico de uma empresa, devido a isto deve-se ter informações precisas sobre o 

cenário envolvido, para que assim se obtenha um resultado positivo. “Deve-se definir 

as ações certas para se chegar aonde se deseja, inclusive, se necessário as ações 

sobre o ambiente externo com a finalidade de modificá-lo.” Lacombre (2003,p.164). 

Quando esta avaliação ocorre a organização deve olhar para o mercado com 

objetivos futuros, afinal a proposta do cenário é determinar como será a empresa 

daqui a alguns anos, o que será determinada de acordo com a necessidade de cada 

organização.  

 

2.7 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT – CRM. 

 

Em todo o contexto literário do CRM são citadas dois tipos de abordagens 

para a origem e sua evolução. Na primeira abordagem diz respeito ao 

desenvolvimento das ferramentas tecnológicas, a segunda abordagem fala sobre a 

evolução da tecnologia da gestão empresarial. 

Usando o ponto de vista da tecnologia voltada para o marketing, o CRM é 

compreendido como um aprimoramento de várias tecnologias que evoluíram nas 

ultima décadas. 

Siebel praticamente inventou o mercado de softwares de relacionamento 
com clientes ao mesmo tempo em que os antigos bancos de dados de 
clientes, os sistemas de suporte aos call centers, a automação da força de 
vendas, os sistemas de inteligência de marketing, e o e-commerce 
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contribuíram para a formatação de uma tecnologia complexa. (ROGERS, 
2000, p.55) 
 

Com isso pode-se concluir que de certa forma a origem do CRM está ligada 

com o inicio da empresa Siebiel que se iniciou 1993 por Thomas Siebel. Que 

começou como vendedor em uma empresa de tecnologia foi quando se destacou, 

ganhando diversas bonificações e prêmios por atingir suas metas. Com o passar do 

tempo ele percebeu que as empresas que ele prestava serviço deveriam 

automatizar suas forças de vendas, conhecer mais os clientes que dão maior retorno 

em questão de vendas. Então ele criou um novo sistema e resolveu fundar a Siebel 

Systems. 

No Brasil o CRM passou a ser introduzido em 1995 e atinge um crescimento 

anual considerável. Empresas que são revendedoras de solução CRM encontraram 

um mercado potencial e executivo disposto a incorporar novas tecnologias. O Brasil 

rapidamente passou a ser um dos maiores mercados para ser investido em 

tecnologias.  

Assis (2001, p. 28) resume a evolução do CRM ao longo dos anos no Brasil 

“prevendo que o CRM seria sucedido pelo ERM, que evidencia o relacionamento 

com outros grupos que não os clientes finais: funcionários, fornecedores e parceiros 

laterais”. 

Em uma época na qual o mercado se modifica a cada momento, as 

empresas vêm se atualizando – ou pelo menos tentando – a forma de se relacionar 

com os seus clientes. São inúmeras as razões pela qual as empresas vêm buscando 

novas tecnologias na forma de se relacionar com os clientes. Uma delas é a enorme 

necessidade dos executivos acompanharem as mudanças de hábitos de consumo 

dos seus clientes e do público alvo, frequentemente sofrem influências dos fatores 

psicológicos e ambientais. Kotler (2000) afirma que as empresas estão repensando 

suas filosofias, seus conceitos e suas ferramentas, como uma resposta e ajuste aos 

novos temas do marketing. 

A tecnologia vem dando um auxílio para as organizações no 

desenvolvimento de outra forma de fazer marketing, na qual as preferências de cada 

cliente podem ser capturadas e usadas em benefício da empresa. Para Moon (2000, 

p. 1) “a tecnologia possibilitou uma maneira nova de segmentação de mercado, na 

qual a entrega de produtos e serviços individualizados para os consumidores parece 

ser mais econômica”. 
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Por decorrência disso, deve colocar como prioridade a necessidade de 

monitorar, em quase tempo real, a satisfação dos seus clientes, como uma forma de 

fornecer produtos mais customizados, e assim conquistando a preferência do cliente 

na hora da escolha de onde comprar o produto. Com essa visão abriu-se caminho 

para o desenvolvimento de um tipo de marketing conhecido e citado por vários 

autores como marketing de relacionamento, que dita uma reformulação empresarial 

para a busca de um relacionamento mais individualizada com seu publico alvo, ou 

seja, interações respostas mais diretas e isso traz um beneficio mutuo.  

Segundo Druker (2000), a mídia de massa praticamente ditou o 

desenvolvimento da forma massificada de comercialização. De modo análogo, o 

aparecimento da mídia individualizada está proporcionando um novo tipo de 

concorrência comercial e um certo grau de inquietação por parte dos executivos. 

 

“O comércio eletrônico representa para a revolução da informação o que a 
ferrovia foi para a revolução industrial: um avanço totalmente inusitado e 
inesperado. E como a ferrovia de 170 anos atrás, esta gerando um bom 
novo distinto, provocando transformações aceleradas na economia, na 
sociedade e na politica” (DRUKER, 2000, p.112) 
 

Druker não sabe explicar o grande impacto que o comércio eletrônico 

causou nos canais convencionais, porém, as mudanças estão por vir ele esclarece 

muito bem, e foi exatamente o que aconteceu. 

O marketing tradicional – também chamado de genérico, de massa ou 

transacional – tem sido bastante questionado por vários autores com relação a sua 

eficácia. Para Gummerson (1998, p. 243) “implementação de marketing sem 

sucesso são causadas pela falta de habilidade do departamento de marketing e 

vendas de se integrarem com outras áreas”. 

Uma nova forma de se fazer marketing foi notificada por toda a imprensa da 

década de 90 e foi chamada de CostumerRelationship Management (CRM). O 

GartnerGroup (2000) qualifica CRM como estratégia de negócios voltada ao 

entendimento e antecipação das necessidades dos clientes da atualidade e futuros 

da empresa. O CRM tem como objetivo capturar os dados dos clientes por diversos 

meios, coloca-los em um banco de dados como se fosse um arquivo, e fazer a 

análise, e com isso distribuir os resultados para os gestores estratégicos, com isso 

podem criar ações mercadológicas junto aos clientes. 
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Os investimentos em CRM em todo mundo são crescentes e, segundo 

Shahman (2000, p.1) “as tecnologias de relacionamentos estão apenas começando. 

A exemplo do que aconteceu com o mercado de sistemas de gestão empresarial 

ERP (Enterprise Resource Planning)”. Claro que existe certo equivoco quanto a 

compreensão de suas funcionalidades, propósitos e por decorrência da sinais de 

insucesso na sua implementação. Gaset (2001, p. 4) afirma que: 

 

No Brasil, o CRM está sendo entendido equivocadamente como um pacote 
de software e não como uma nova maneira de fazer negócios [...] Faltam 
preocupações de como montar a estratégia e como envolver o cliente em 
torno da marca. 
 
 

Davids (1999, p. 22) relata sua preocupação com os insucessos na 

implementação: “65% das aplicações de CRM falham”. 

Gronroos (1996) diz que o marketing de relacionamento é a melhor 

modificação do paradigma sobre a teoria e a prática do marketing nos últimos 

cinquenta anos. Ao mesmo tempo em que é desejado por organizações, parece que 

a principal ferramenta para colocar o marketing de relacionamento em prática é o 

CRM. 

Apesar dos vários pontos positivos que o CRM pode trazer para as 

empresas existem registros de insatisfação por parte do mercado. Furtado (2000, p. 

11) “afirma que as empresas, estão procurando a justiça para protestar contra 

sistemas de gestão empresarial”. E ainda cita um estudo da Fundação Getúlio 

Vargas onde 45% dos executivos entrevistados não tiveram vantagem com o 

sistema de CRM. Já Boechat e Rico (2000, p. 3) argumentam: 

 

Considerado como grande promessa para 2000, os softwares que ajudam 
as empresas no relacionamento com clientes – o CRM – transformaram-se 
numa decepção para o mercado de tecnologia de informação. Há 
exatamente um ano as previsões otimistas eram de crescimento na ordem 
de 80 a 100%. A realidade, no entanto, mostrou-se bem diferente. O 
balanço não foi fechado, mas a estimativa de consultores responsáveis pela 
implementação desses softwares nas companhias é de que o numero de 
projetos não tenham aumentado mais do que 30%. 
 
 

Existem dois pontos a serem analisados se por um existem grandes 

investimentos e promessas de sucesso, por outro surgem insatisfações com os 

resultados obtidos. 
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2.7.1 Definições do CRM 

 

As definições do CRM costumam variar conforme a origem e o objetivo da 

literatura que abordam o tema. Alguns autores colocam o CRM como conceito, 

estratégia e ainda como tecnologia. Bose (2002), diz que o CRM é a tecnologia do 

novo milênio: 

 

CRM é a integração de tecnologia e processos de negócios usados para 
satisfazer as necessidades dos clientes durante qualquer integração. CRM 
envolve aquisição, analise e uso do conhecimento de clientes para venda 
mais eficiente de produtos e serviços. (BOSE 2002, p. 89) 
 
 

Segundo Assis (2001, p. 26) “CRM é um conjunto de softwares, hardwares, 

rotinas e estratégias que custa caro e pode trazer total conhecimento do cliente a fim 

de encantá-lo”. 

Já para Sakamoto (2001, p. 51) “CRM é o conceito que prevê integração de 

todas as áreas de uma empresa, principalmente, vendas, call-center, marketing, 

logística e internet, com a base de dados corporativa”. Sendo assim proporcionando 

ao administrador um contado com sua carteira de clientes tornando assim mais 

lucrativa.  

A aplicação do CRM esta ligada constantemente a implementação de 

ferramentas que, possam identificar os hábitos de compra de cada cliente, através 

do histórico individual de cada cliente fazendo assim uma projeção de futuras 

compras. E com isso o CRM tem por objetivo a prática do chamado marketing de 

relacionamento que tem um alto grau de personalização. 

 

 

 2.7.3 A evolução dos sistemas de gestão empresarial e CRM 

 

 

Na evolução dos ERP’s foram criados para organizar a gestão interna das 

organizações, proporcionando um melhor entendimento e colocando os custos e 

receitas em primeiro lugar. Segundo Barkley (2000, p. 3), “as empresas estavam 

mergulhadas em suas estruturas de custos para equacionar os problemas da 

margem de lucro”. E um das formas de reduzir os custos com a produção esta da 

implementação da ERP. Sua função primordial era melhorar e centralizar as 
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informações de custos e receitas em bancos de dados que tivessem uma relação, 

ou seja, interligados. Outros pontos fortes que o ERP oferece são: controle de 

inventario, just in time dos suprimentos e a eliminação de processos que atrasavam 

a linha de produção e as unidades de negócios. 

Os recursos que o ERP fornecia para os gestores foram vastamente 

explorados, mas com isso foi percebido uma falha no seu funcionamento, como por 

exemplo, o atendimento as necessidades de marketing, e isso significava que novas 

tecnologias seriam necessárias para suprir certa demanda. Para Barkley (2000, p. 

45) reforçou esta posição: 

 

 
As empresas foram forçadas novamente a avaliar sus equações de lucro, 
procurando novas formas de maximizar resultados. Desta forma, além do 
ERP surgiram novas tecnologias que permitiram que as empresas olhassem 
para fora no sentido de interagir com seus clientes. O sistema de Costumer 
Relationship Management (CRM) ofereceram novas maneiras de centralizar 
a gestão da interação com clientes com um foco acentuado no aumento de 
receita.  
 
 

Gartner Group (2001) Com a evolução os negócios se expandiram para a 

internet, e as empresas utilizaram isso para tirar benefícios que essa expansão 

proporcionou que foram as reduções de custos e transações mais eficientes. Essa 

expansão logo mais levaria o nome de e-commerce, que possibilitou a oferta aos 

clientes a possibilidade de redução de custos e aumento de velocidade de troca 

junto as empresas e com isso houve um grande favorecimento na relação de 

empresas com os clientes. Então a origem do CRM está no ERP. 

 

 

2.7.3 O marketing de relacionamento 

 

 

A partir do começo da década de 90, alguns fatores começaram a se 

sobressair e demandar uma nova abordagem do marketing e foram elas: uma maior 

competição nos mercados, o grande numero de produtos serviços oferecidos, e o 

principal e mais relevante o excesso de mensagens comerciais. Por outro lado o 

avanço da tecnologia possibilitou o aumento do poder de processamento dos 

computadores e diminuiu os custos no que diz respeito a tecnologia de informação, 
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com isso veio o surgimento do conceito de marketing de relacionamento. Os 

mercados de vendas entre empresas e logo depois os serviços foram os primeiros a 

descobrir o quão importante é manter uma relação com os seus clientes. Logo após 

o mesmo foi considerado uma alternativa para as empresas de bens e consumo. 

Um dos mais importantes e o principal objetivo do marketing é desenvolver 

uma relação de longo prazo com os seus clientes e assim estabelecer uma ligação 

mais solida, mutua e confiável com o objetivo principal de manter um vinculo de 

negocio com os clientes. KOTLER (2006) reforça essa ideia quando coloca que o 

marketing de relacionamento envolve cultivar o tipo certo de relacionamento com um 

grupo certo de pessoas. 

Na verdade podemos colocar o marketing de relacionamento como uma 

evolução do marketing de vendas diretas. No marketing de relacionamento cada 

cliente é tratado de forma individual, recebendo um plano de venda como produtos, 

serviços, e comunicação tudo especifico.  

KOTLER (2006) coloca que o conceito de marketing de relacionamento, 

precisa de uma completa mudança de postura na relação com os clientes. O 

marketing tradicional é basicamente para a troca de bens, que não passa de uma 

simples transação. Já o marketing de relacionamento defende o estabelecimento de 

uma relação em longo prazo entre empresa e clientes. Com o marketing de 

relacionamento as empresas conseguem uma maior rentabilidade e o cliente uma 

melhor satisfação de suas necessidades. 

Estamos em uma era em que o avanço da tecnologia cria e destrói produtos 

numa velocidade muito grande, e com essa instabilidade podemos dizer que o valor 

da empresa esta nos seus clientes e não só nos seus produtos, ou seja, a empresa 

nos dias de hoje não depende apenas dos seus produtos para se manter no 

mercado, se ela não tratar seu cliente de uma maneira diferente que sua 

concorrência faz isso e os clientes acabam trocando de empresa apenas pelo fato 

de que em determinada empresa ela é tratado melhor e com mais atenção. 

Para se colocar o conceito do marketing de relacionamento em prática se é 

preciso acrescentar algumas técnicas e procedimentos para conhecer melhor cada 

consumidor individualmente, conhecer sua renda e estimar qual o seu valor 

potencial para a empresa. A principal ideia de se aplicar o marketing de 

relacionamento é estabelecer um relacionamento duradouro com os consumidores 

buscando uma forma de conhecê-los e recompensá-los. 
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Outra denominação bastante usada para o marketing de relacionamento é o 

“Marketing um a um” termo utilizado por PEPPERS e ROGERS (1994). 

Apresentando essa denominação PEPPERS e ROGERS (1994), acabam voltando 

sua análise para o relacionamento da empresa com seus consumidores finais, 

defendendo que ao contrário do que era feito no marketing comum, vender um único 

produto ao maior número de pessoas, as empresas devem procurar vender o maior 

número de produtos a cada um de seus clientes. E para isso deve-se passar o foco 

do gerenciamento de produtos para o gerenciamento de clientes. 

Em relações comerciais, é importante que haja confiança de ambas as 

partes: empresa e cliente. A confiança que os clientes depositam nas empresas é 

decorrência de sucessivas ações que satisfação as expectativas a longo prazo. 

Cada contato que o cliente tem com a empresa representa uma oportunidade para 

conquistar sua confiança, descobrir e satisfazer suas necessidades e com isso 

aproximar cada vez mais o relacionamento. Outro ponto muito importante para a 

desenvolvimento da confiança é que a relação traga benefícios para ambas as 

partes envolvidas. KOTLER (2006) coloca a ideia de que o marketing de 

relacionamento se sustenta em relações nas quais os dois lados sejam beneficiados, 

naquilo que ele chama de jogo de soma positiva, ou seja, quando uma das partes 

acaba saindo no prejuízo significa que o relacionamento não vai ser sustentável a 

longo prazo.  

Quando se fala em confiança não devemos esquecer um tema que com o 

avanço da tecnologia acaba se sobressaindo que é o direito a privacidade. Segundo 

GODIN (2000, p. 45) “é preciso pedir permissão aos consumidores para a utilização 

de suas informações pessoais, ou seja, toda vez que um consumidor preencher 

algum cadastro é importante perguntar se ele deseja receber informações sobre 

determinado produto”. GODIN (2000) ainda coloca que se não houver interesse por 

parte dos clientes ele vai ignorar qualquer tipo de comunicação que a empresa tenha 

com ele, seja por televisão, internet, ou banners. Por esse motivo o relacionamento 

acaba se tornando tão importante, e só tente a progredir quando o desejo das partes 

é respeitado incluindo a privacidade. 

Como já foi colocado o custo para a empresa de fazer a aquisição de um 

novo cliente é muito maior do que manter um relacionamento em longo prazo com 

os clientes atuais. “Via de regra, custa a uma empresa cinco vezes mais conseguir 
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um cliente novo do que manter um já existente”. (PEPPERS e ROGERS, 1994, p. 

48). 

Para atrair novos clientes é preciso fazer todo um experimento que demanda 

vários recursos, e por varias vezes com pouca eficiência, pois a empresa pode 

investir nesses recursos com consumidores que já estão satisfeitos com o produto 

da concorrência e dificilmente serão atraídos.  

Segundo HUGHES (2000, p.163) “os consumidores fiéis são mais valiosos 

porque eles tendem a gastar mais, comprar produtos mais caros, identificar mais 

pessoas e ainda são atendidos com menores custos” 

Esses são alguns motivos para as empresas buscarem a fidelização de seus 

clientes atuais. Outra vantagem muito importante é que clientes fieis significa uma 

demanda mais previsível e uma estabilidade do negocio como um todo. 

 

 

   Fidelidade 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Tempo 

Figura I – Escala da lealdade (extraído de BRETZKA, 2000, p.29).  
 

 

Um dos objetivos do marketing de relacionamento é identificar entre 

prováveis clientes, quais aqueles que podem trazer uma melhor rentabilidade. Se 

identificados à empresa pode estimar seu potencial qual será os investimentos 

necessário para conduzi-los na escala da lealdade. 

GUMESSON (1999) faz referencia que a satisfação esta diretamente ligada 

a fidelidade, e com isso levanta um problema que é medir esse nível de satisfação, 

já que nem 10% dos clientes insatisfeitos comunica isso a empresa.  

Na definição e na descrição dos princípios já colocados, algumas vantagens 

do Marketing de relacionamento, mas para um melhor entendimento vamos lista-las: 

Clientes Prováveis  

PPdfsfsdfsdfsdfsdfs

df P 

Clientes Potenciais  

PPdfsfsdfsdfsdfsdfs

df P 

Experimentados  

PPdfsfsdfsdfsdfsdfs

df P 

Clientes Fiéis  

PPdfsfsdfsdfsdfsdfs

df P 

Clientes Repetidores 

PPdfsfsdfsdfsdfsdfsdf 

P 

Advogados da Marca 

[j8] Comentário: É preciso colocar 
lista de figuras. 
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- Aumento no retorno do foi investido em marketing, graças a um balanço 

entre os gastos com a aquisição de um novo cliente e o gasto com a manutenção de 

clientes atuais. 

- Maior proximidade dos clientes que podem fazer parte e contribuir 

diretamente no processo de desenvolvimento de novos produtos. 

- Avaliação melhor dos resultados de possíveis campanhas promocionais e 

de comunicação. 

- Permite medir a satisfação do cliente de uma forma mais confiável 

- Maior satisfação do cliente e com isso uma maior fidelização. 

Existe certa dificuldade para mensurar alguns desses tópicos por alguns 

deles são de natureza qualitativa e no final todos acabam impactando na 

lucratividade da empresa. 

 

 

2.7.4 O CRM e o marketing de relacionamento 

 

  

São inúmeras as similaridades entre o CRM e o marketing de 

relacionamento e um deles são os objetivos esperados por ambos. Everatt e 

Marrison (2002). Citam quatro razões pelas quais as empresas desejam o CRM, que 

praticamente são idênticas aos objetos do marketing de relacionamento: atrair novos 

consumidores, incrementar a venda por consumidor, reduzir custos através do 

aperfeiçoamento dos processos de negócios, desenvolver relacionamentos com 

clientes e, consequentemente, sua lealdade. 

Outro exemplo pode ser encontrado na concepção de Reicheld (2002), onde 

o futuro do CRM é muito parecido com os objetivos do marketing de relacionamento. 

  

A promessa do gerenciamento das relações com o cliente é cativante, mas 
na prática pode ser arriscada. Quando funciona, o CRM possibilita que as 
empresas reúnam rapidamente os dados dos clientes, identifiquem os mais 
valiosos ao longo do tempo e aumente a fidelidade, oferecendo serviços e 
facilita a conquista de novos clientes. Mas quando não funciona – o ocorre 
com frequência – pode levar a desastre de proporções monstruosas. 
(REICHELD, 2002, p.11) 

 

Apesar do CRM e o marketing de relacionamento tenham uma proximidade 

muito grande, são distintos. E muitas vezes essa diferença não é percebida pelos 
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gestores. A diferença é que o marketing de relacionamento estuda os clientes e o 

CRM é a ferramenta que se aplica esse conceito. 

Nos últimos tempos o mercado do CRM está sendo abordado com certo 

otimismo sobre futuros investimentos, que entram em conflito quando comparadas 

as informações mais complexas sobre á dificuldade das empresas adotarem o 

sistema. Para sustentar essa ideia Bose (2002, p. 90) escreve sobre o 

desenvolvimento do CRM “que é geralmente um ponto de complexidade de 

integração entre hardware, software, e aplicativos”. 

Existem várias etapas para o CRM ser implantado e para sua 

operacionalização da estratégia de relacionamento com os clientes, indicando assim 

certa complexidade de adaptação da parte da empresa.  

 

 A escala para o nível de sucesso em CRM está relacionada com oito 
principais características chaves por parte das empresas: visão de CRM, 
estratégias de CRM, consideração da experiência do cliente, fatores 
organizacionais, processos de CRM, informação de CRM, tecnologia de 
CRM e métricas de CRM (CLOSE 2001, p. 3). 

 

Um dos primeiros passos entre muitos para a implementação do CRM é o de 

especificação dos processos de negócios da empresa que a cada período é 

exercido por um executivo de sistema, sempre liderado pela área de marketing. O 

segundo é o recebimento e analise de propostas dos fornecedores. Onde ficam 

responsáveis pela analise a área de sistemas e de compras todas em conjunto com 

a área de marketing. A maior fabricante mundial de CRM, a Siebel System (2000, p. 

17)  

Define no seu guia de implementação que o primeiro passo é uma fase 
preliminar intitulada de fase de descoberta. A primeira atividade desta fase 
consiste em reunir e coletar os requerimentos de negócios da empresa, isto 
é, compreensão das estratégias de negócios, dos principais objetivos do 
negocio, das razões e necessidades que levaram á aquisição do sistema do 
escopo do projeto e dos principais processos em alto nível que serão 
suportados pela solução de CRM. 
 

 

Existem visões diferenciadas sobre a implementação do CRM, porem, existe 

um ponto em comum que diversos autores destacam que é: a necessidade do 

planejamento e a minunsiosa preparação dos processos de negócios para uma nova 

realidade que ocorre obrigatoriamente antes da implementação propriamente dita. 

Bose (2002, p. 91) define o desenvolvimento do CRM em oito fases: Planejamento 
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com analise de processos de negócios por uma equipe sênior; pesquisa sobre as 

necessidades da organização, estrutura, cultura, etc.; análise dos sistemas internos; 

desenho da solução; construção da solução; Implementação; manutenção e 

documentação e adaptação.  

E subdivide em três categorias, automação de marketing, automação de 

vendas e automação de clientes. Chang (2001, p. 2) define três módulos: 

 

Automação de marketing que envolve campanhas de marketing, gestão do 
orçamento de marketing, gestão dos anúncios e sua localização, 
campanhas focadas, gestão da resposta do cliente, monitoração do trafego 
na internet, analise estatísticas, segmentação, analise demográficas mais 
complexas; Automação de força de vendas que é o gerenciamento dos 
contatos e deslocamento, gestão da fonte de informação, centralização e 
gestão de contratos e formação de grupos para colaboração; Automação de 
clientes que é o mecanismo via e-mail, chat, chamadas telefônicas, 
integração com o contact center, integração total com o database marketing 
conectado com a cadeia de suprimentos, sistemas financeiros, ERP, etc. 

 

 

2.7.7 Criticas e limitações do CRM 

 

 

O Relato sobre a frequência que se deve estudar o CRM vem aumentando 

com o passar do tempo. Barkley (2000, p.10) diz que “a profundidade das 

funcionalidades tem elevado ao limite os sistemas de CRM em duas dimensões: a 

horizontal e a vertical”. O mesmo autor apresenta ainda que a horizontal é composta 

por áreas da empresa que faça um levantamento crítico da falta de certas 

funcionalidades no CRM, áreas de manutenção, autorização e simulação de 

campanhas são exemplos de dimensão vertical. Já a vertical acontece quando as 

formas de execução do CRM não atendem as necessidades das empresas. 

Existem críticas também no que diz respeito a quantidade de informação 

levantadas que poderiam ser aproveitas pela área de marketing. Everatt e Morrison 

(2001, p. 2) dizem que “as empresas coletam informações valiosas provenientes dos 

clientes, contudo, não as colocam em prática, indicando que o valor da informação 

gerada podem ser perdida em pouco tempo”.  Já o CRM se for utilizado da forma 

correta, pode fazer com que diversas áreas possam interagir, e com isso 

conseguindo melhorar a comunicação interna das empresas. 
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Parece que há um desequilíbrio muito grande entre a demanda dos negócios 

e as soluções tecnológicas que o CRM pode proporcionar. Além disso, os 

procedimentos podem levar alguns meses até ter uma boa aceitação da empresa, e 

como decorrência disto a empresa pode não ter o resultado esperado se for de 

imediato à necessidade de melhorias. Peynot (2002, p. 2) diz que “as empresas 

frequentemente subestimam as consequências do CRM e os impactos nos 

funcionários, procedimentos e infraestrutura de tecnologia da informação nessa 

arena os integradores estão apenas começando”. 

Ballantyne (2000) coloca uma ressalva com relação ao crescimento do CRM 

e sua tecnologia e a grande necessidade dos valores serem mútuos no 

relacionamento. 

 

Mais recentemente o CRM tem crescido com a disponibilidade de tecnologia 
e a conectividade. Também programas de lealdade tem se tornado lugar 
comum [...] Uma advertência que tem sido ignorada por praticantes de 
marketing é que a construção de relacionamento demanda confiança mútua 
(BALLANTYNE, 2000, p. 275). 

 

Não só a tecnologia pode ser uma complicação a longo prazo, assim como 

as pessoas podem ser um empecilho para a boa aceitação do CRM se as pessoas 

não estiverem ajustadas com a nova tecnologia, o processo de adaptação tende a 

ser demorado. Bose (2002, p. 94) alerta para um problema crítico na 

implementação:  

 
Que é o treinamento e o que chama de pessoas problemas. Pessoas que 
apresentem comportamento cognitivo para adaptação a sistemas 
inteligentes; Pessoas que não entendem o papel do suporte do CRM e o 
negligenciam, em favor da experiência passadas; Pessoas que não 
conseguem manusear muita informação e conhecimento; Pessoas 
frustradas com teorias que não entendem; Pessoas que acreditam que o 
sistema dará mais suporte. 
 
 

Everatt e Morrison (2002) programar o CRM em um departamento pré-

definido esperando melhorias em curto prazo não traz os objetivos esperados, pois 

ao ser implementado o CRM deve abranger toda a área de venda e seus processos, 

e por essa razão o CRM deve ser implantado por partes começando pela pré-venda 

e pós-venda pois é nessas áreas que o contato com o cliente é primordial. 

O profissional de marketing a partir do CRM vem conhecendo uma nova 

forma de atuação e com isso proporcionando uma maior proximidade da empresa 



 31 

com o cliente o que pode trazer grandes beneficio para a empresa e se o cliente 

receber uma atenção especial e sentir uma preocupação maior por parte da 

empresa com toda certeza vai somar muitos pontos para futuras compras. 
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3 METODOLOGIA   

 

A metodologia utilizada neste trabalho será a de pesquisa qualitativa que 

tem por objetivo buscar entender o significado que os acontecimentos tem para as 

pessoas comuns. Segundo Roesch (1999, p.154) : 

 
A pesquisa qualitativa é apropriada para avaliação formativa, quando se 
trata de melhorar a efetividade de um programa, ou plano, ou mesmo 
quando é o caso da proposição de planos, ou seja, quando se tratar de 
selecionar as metas de um programa e construir uma intervenção, mas não 
é adequada para avaliar resultados de programas ou planos. 
 

 

Podemos também definir a pesquisa qualitativa, como um paradigma no qual 

a postura do pesquisador se define através de sua perspectiva e não de um modelo 

já criado, assim a pesquisa qualitativa se tornando uma alternativa metodológica, 

podendo ser aprimorada. A pesquisa abordou clientes que já efetuaram suas 

compras nas organizações estudadas, realizando assim uma pesquisa com os 

mesmos, através de uma entrevista semi-estruturada , buscando informações que 

colaborem com o objetivo da pesquisa. 

“É sabido que toda e qualquer classificação se faz mediante algum critério. 

Com relação às pesquisas, é usual a classificação com base em seus objetivos 

gerais”. (GIL, 1991, p.45). Como explica Gil devemos basear nossa pesquisa 

visando o esclarecimento dos nossos objetivos gerais, e dentro deste conceito para 

desenvolver nosso trabalho e assim chegar aos resultados faremos uso da pesquisa 

exploratória que tem como objetivo: 

 

Proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo 
mais explicito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que esta pesquisa tem 
como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 
intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 
possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 
estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: levantamento 
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências praticas 
com o problema pesquisado e analise de exemplos que estimulem a 
compreensão. (GIL, 1991, p. 45). 

 

Sendo assim vamos utilizar também outros meios de pesquisas como a 

bibliográfica, com a finalidade de nos auxiliar na busca dos resultados baseado em 

um material já elaborado que segundo Gil (1991, p.46) define:  
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A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de um material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas 
bibliográficas.  

 

O maior diferencial desta pesquisa é que a mesma comprova algo que a 

maior parte dos cientistas compreendeu pela experiência. Seguindo esta linha de 

raciocínio, a pesquisa bibliográfica não só pode aperfeiçoar o nível da leitura e maior 

compreensão.   

Em relação a sua tipologia, classificou-se a pesquisa como estudo de casos 

múltiplos, pelo fato de se tratar de três empresas diferentes e também o mesmo tem 

uma grande contribuição para melhor compreensão das formas e dos motivos que 

podem levar o indivíduo a certa decisão. Segundo Gil (1991, p.58): 

 

O estudo de caso múltiplos é caracterizado pelo estudo profundo e 
exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo 
e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante aos 
outros delineamentos considerados. 
 
 

Já para Yin (1981) estudo de caso múltiplos é uma estratégia de pesquisa 

que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto.  

Gil (1991) ainda relata que o estudo de caso é utilizado atualmente para 

investigar os fenômenos das mais variadas áreas que o conhecimento possa 

abranger, e também usado para testar e comprovar uma teoria. Segundo Gil (1991, 

p.59): 

 

A maior utilidade do estudo de caso é verificada nas pesquisas 
exploratórias. Por sua flexibilidade, é recomendável nas fases iniciais de 
uma investigação sobre temas complexos, para construção de hipótese ou 
reformulação do problema. Também se aplica com pertinência nas 
situações em que o objeto de estudo já é suficientemente conhecido a ponto 
de ser enquadrado em determinado tipo de ideal. Por exemplo, se a 
informações disponíveis fossem suficiente para afirmar que existe três tipos 
diferentes de comunidades de base e houvesse interesse em classificar 
uma comunidade especifica em algum desses tipos, então o estudo de caso 
seria delineamento mais adequado.   
 
 

A coleta de dados da pesquisa se deu a partir de entrevista semi-

estruturada, que é quando se distingue da simples conversação apenas por ter 

como objetivo básico a coleta de dados. Através disso teremos o objetivo de saber 
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por que o cliente escolheu determinada empresa, qual o diferencial oferecido que foi 

determinante na hora da compra entre outros dados.  

A pesquisa foi realizada com clientes que fizeram a aquisição de algum tipo 

de maquinário agrícola no decorrer do primeiro semestre de 2015, em duas 

empresas de grande, médio e pequeno porte, buscando avaliar o diferencial que 

cada uma oferece para seus clientes .  

Para a análise dos dados obtidos na referida pesquisa, utilizou-se a análise  

SWOT que tem como principal objetivo analisar forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças. Segundo Tarapanoff (2001, p.343) 

 
A origem desta técnica SWOT ocorreu a mais de três mil anos, e inclusive 
nesta época já era utilizada para realizar análises. Mas nas décadas de 
1960 a 1970 concedeu-se maior importância quando através de um projeto 
de pesquisa realizado por Albert Humphrey, na Universidade de Stanford 
Research Institute, esta pesquisa foi financiada pelas 500 maiores 
corporações (Fortune 500) da época e que também cederam as 
informações e dados para análise, onde o intuito desta pesquisa ocorreu em 
função das falhas que o planejamento corporativo trouxe na época.  

 

Esta é aplicada na sua grande maioria na área do planejamento estratégico, 

fazendo assim uma analise do ambiente interno e externo, com principal objetivo de 

unificar a analise das forças, fraquezas, oportunidade e ameaças em uma matriz 

com objetivo de facilitar a visualização do resultado.  

“A técnica SWOT surgiu da tentativa de correção do planejamento 

corporativo, conhecido na época como planejamento estratégico mal sucedido” 

(CHIAVENATO, 2000, p.54).  

O planejamento estratégico, segundo Chiavenato (2000, p. 56), “é um 

método pelo qual uma organização deseja implantar uma determinada estratégia de 

negócios, crescimento e desenvolvimento almejando os objetivos propostos”.  

Já para Kotler (1975, p.112): 

 

O conceito de planejamento estratégico é um método gerencial pelo qual 
uma corporação estabelece sua direção a ser seguida, considerando a 
maximização da interação com o ambiente interno e externo. A direção 
estabelecida pela corporação deve considerar o âmbito de atuação, 
políticas funcionais, macropolíticas, estratégias funcionais, filosofia de 
atuação, macroestratégia, macro-objetivos e objetivos funcionais 
.  
 

A analise SWOT no período do seu desenvolvimento divide-se em duas 

áreas o interno e o externo. A primeira área (interno) faz referencia referência a 

[j10] Comentário: Quantos clientes 
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própria organização contando com suas forças e fraquezas. Já o segundo (externo) 

faz referencia referência a parte externa da empresa, ou seja, uma questão de força 

maior a parte que a empresa não tem mais controle. A análise das forças e 

fraquezas da empresa será avaliado realizada a partir de uma comparação com a 

sua situação atual da mesma no mercado já as oportunidades e ameaças serão as 

projeções futuras que estão ligadas de forma direta ou indiretamente com os fatores 

externos da organização.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Os seguintes resultados se devem a partir da pesquisa de realizada em 

diferentes organizações do ramo de maquinários agrícolas 

 

4.1 Caracterizações das empresas pesquisadas 

 

 

 A partir de informações que nos foram repassadas pelas organizações que 

são objeto deste estudo, serão apresentados alguns aspectos tidos como 

importantes para a sua caracterização. Considera-se que tal caracterização seja 

fundamental para que se possa compreender os diferentes posicionamentos e 

estratégias das referidas organizações, ainda que atuando no mesmo mercado. 

 

 

4.1.1 Empresa 01: Jhon Deere 

 

 

 A empresa iniciou suas atividades em 1837, criado pelo ferreiro que leva o 

nome da empresa. Para o início de suas atividades o mesmo portava apenas de um 

pedaço de aço polido que tinha sido jogado fora e uma idéia de ajudar os 

agricultores em seu trabalho.  Desde sua fundação a preocupação da Jhon Deere 

com seus clientes é fundamental, dedicados aos princípios fundamentais da 

integridade, qualidade, comprometimento e inovação, sempre contaram com um 

comando de líderes fortes e decididos, o que só beneficiou a organização em seus 

mais de 175 anos de existência.  

 A empresa trabalha em prol de seus clientes, compreendendo o valor de uma 

mão de obra eficaz e sucinta, trazendo seus valores em cada produto, serviço e 

oportunidade ofertada. Com filiais em todos os lugares do mundo, a empresa é 

conhecida por ser líder mundial na fabricação de equipamentos agrícolas, com mais 

de 600 diferentes modelos em sua linha de produção, incluindo desde tratores, 

implementos para o preparo do solo, plantadeiras, cultivadores mecânicos, 
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pulverizadores, colheitadeiras de grãos e de algodão á equipamentos para fenação 

e ensilagem.  

 Na região de Toledo a marca é representada pela M.A. Máquinas Agrícolas, 

atendendo toda a região de Toledo a Marechal Cândido Rondon. Com uma carteira 

de 1300 clientes, a empresa dispõe de cinco vendedores, sendo três em Toledo e 

dois em Marechal. Seus maquinários variam de acordo com qualidade e inovação, 

com valores que variam de R$78.000,00 á R$1.700.000,00.  

 

 

4.1.1 Empresa 02: Massey Ferguson 

 

 

 A Massey Ferguson iniciou suas atividades em meados 1847,  ela se originou 

através de uma pequena oficina criada por Daniel Massey, na qual o mesmo criava 

e reparava instrumentos agrícolas para fazendeiros da cidade. 

 Os produtos da Massey Ferguson são fabricados pela AGCO, maior 

fabricante de tratores da América Latina e a maior exportadora do produto do Brasil, 

os tratores, colheitadeiras e implementos são exportados para mais de 80 países 

através de uma rede de concessionárias e distribuidores independentes com 

atuação destacada nos Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Chile e África do Sul. 

As fábricas no Brasil ficam no Rio Grande do Sul: Canoas (tratores), Santa Rosa 

(colheitadeiras) e Ibirubá (implementos). 

   Em Toledo a marca é representada pela Camagril  - uma empresa fundada 

com a matriz em Cascavel, Estado do Paraná, pelo empresário Jacy Miguel 

Scanagatta no ano de 1967. A Camagril é hoje uma das mais respeitadas empresas 

do agronegócio nacional, contando com filias em diversas cidades da região. Em 

Toledo a empresa conta com uma equipe de dois vendedores e prestação de 

serviços terceirizada.  

 

 

 

 

 

 

[j11] Comentário: Colocar por que 
uma é considerada de grande e a outra 
de pequeno porte (por sua estrutura no 
município de Toledo??) 



 38 

4.2 Análises das perspectivas dos clientes para a definição da compra 

 

 

De acordo com a pesquisa realizada, a escolha da empresa a ser optada a 

compra de seus maquinários se deve através de referências, tanto repassadas por 

conhecidos, como pelo conhecimento dos próprios clientes adquiridos através de 

propagandas, informações e tecnologias existentes nos maquinários de acordo com 

a necessidade em questão, e pelo fato da organização ser internacionalmente 

conhecida e elogiada entre seus clientes e até mesmo funcionários.  

Dentre as qualidades ofertadas pelas mesmas, os entrevistados citaram 

principalmente a qualidade de seus maquinários, sendo tanto através do suporte que 

elas oferecem, como pela facilidade e tecnologia apresentada, assim facilitando o 

trabalho rural e dando uma maior comodidade durante o mesmo.  

A empresa realiza também um amplo trabalho de pós-vendas em relação a 

seus clientes, se preocupando com toda a gestão das vendas e apoio aos mesmos, 

ofertando assim os mais diversos serviços.  

Segundo Santos (2010) o Brasil tem dentro de um contexto do agronegocio 

agronegócio um ambiente muito favorável, pois houve um aumento muito 

considerável desde o ano de 2010, e com recordes de exportação que chegam a 

126,8 bilhões de reais. E foi isso que os clientes deixaram bem claro, pois cada vez 

mais buscam realizar o serviço agrícola com eficiência e acabam aumentando a 

procura por maquinários agrícolas que façam os serviços desde a preparação da 

terra até a colheita com 100% de aproveitamento, coisa que em questão de anos 

atrás era tudo feito pelo trabalho braçal. E o cliente só vai efetuar a compra de uma 

empresa que atenda todas as suas expectativas, que valorize o mesmo e faça com 

que ele mantenha uma fidelização, caso contrário ele procurara outra empresa que 

tenha tudo isso a oferecer e não deixe nada a desejar. KOTLER (2010) reforça essa 

ideia quando colocar que a propaganda é um ponto chave para uma empresa que 

quer ter sucesso, porém o que realmente importa é o contado com o cliente, e como 

a empresa vai suprir as expectativas do mesmo. Então os clientes devem ser 

identificados e compreendidos, pela empresa buscando assim sua satisfação e 

fidelização conquistando assim seu mercado. 

Outro ponto que foi citado pelos clientes entrevistado foi a questão da 

prestação de serviços de pós venda. Pode-se verificar que a M.A Máquinas foi muito 
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elogiada nesse quesito pelos seus clientes, pois a empresa tem uma equipe muito 

bem preparada com 22 profissionais que estão a disposição com veículos para se 

deslocar e atender o cliente com mais praticidade e agilidade. Já a Camagril 

terceiriza esse serviço o que acaba trazendo uma insatisfação de seus clientes que 

por conta desse fator, tendo em vista que  perdem  dias de serviço para que seus 

problemas sejam resolvidos. O que reforça a idéia de KOTLER (2006) quando 

coloca que a ferramenta de assistência técnica tem um grande peso na satisfação 

ou insatisfação do cliente, e que é um item de muita importância na relação de 

cliente e empresa. As empresas utilizam esse tipo de serviço para agregar mais 

valor ao seu produto, para usá-lo como diferencial quando o cliente for comprar com 

a concorrência. E sem dúvidas é um grande diferencial e que tem um grande peso 

na decisão dos clientes entrevistados.  

Outro fator utilizado pelos clientes foi o preço, a M A máquinas oferece 

produtos que podem variar de 78 mil reais e que podem alcançar o patamar de 1 

milhão e 700 mil reais, já a Camagril por oferecer produtos usados, tem preços bem 

mais inferiores e acessíveis, e com uma qualidade menor que a M A máquinas pode 

oferecer. Muitos clientes usam o preço com um tipo de indicador de qualidade, o que 

é errado, pois não significa que o produto mais caro é o melhor. KOTLER (1998) 

coloca que os consumidores têm um número muito grande de empresas a sua 

disposição e cada uma pode oferecer o que o cliente espera, e depende de cada 

empresa fornecer um diferencial para chamar atenção do seu consumidor, seja por 

um marketing diferenciado ou por preços, tudo depende do seu público alvo seja: 

qualidade, preço, funcionalidade, garantia e qualidade dos serviços prestados.  

É muito importante ter esse vínculo com o cliente, pois a empresa tem um 

custo muito maior para atrair novos clientes, do que se fosse fazer uma manutenção 

dos seus clientes atuais. KOTLER (2006) diz que esse custo pode chegar até cinco 

vezes mais do que valor de manter um cliente. Com essa ideia entramos em outra 

fonte muito citada pelos clientes que é o bom atendimento tanto da equipe de 

vendas, quanto a equipe de atendimento.  

Nos dias de hoje o cliente quer ser tratado sempre com um diferencial, quer 

ser chamado pelo seu nome, quer que a empresa mostre o seu verdadeiro valor é 

neste sentido que colocamos o marketing de relacionamento com sua capacidade 

de identificar, estudar e aprimorar o relacionamento individual com cada cliente. 

Como se fosse uma troca de benefícios a empresa oferece um bom atendimento, 

[j16] Comentário: Qual o trecho da 
entrevista, ou item do questionário que 
comprova isso? 
Como disse na orientação, se for em 
relação as perguntas abertas, 
destaquem as falas dos clientes, se for 
em relação as questões fechadas, 
apresentem isso através de gráficos ou 
descrevendo o percentual de clientes 
que apresentou tal manifestação de 
satisfação ou insatisfação. 

[j17] Comentário: O que os clientes 
falaram sobre o preço? 



 40 

um diferencial na forma de tratar seu cliente e a assim temos um valor acrescentado, 

pois o cliente vai reconhecer esse tratamento e vai manter-se fiel a empresa. E isso 

acaba se transformando em um vinculo duradouro.  

Com essa base acredita-se que as empresas poderiam mudar a forma que 

veem o conceito de vendas a partir da conscientização da economia gerada na 

fidelização dos clientes, se por acaso de uma forma repentina uma das empresas 

perder um número considerável de clientes suas estruturas podem ficar abaladas, 

pois isso pode acarretar num aumento de estoque, a diminuição do capital de giro 

entre outras questões que reduzem o lucro da empresa. 

Comparando as resposta dos clientes de ambas as empresas, com relação 

a sua satisfação com o pós venda, e a relação com a empresa, clientes da M A 

máquinas se mostraram mais satisfeito, do que os clientes da Camagril. 

 

 

4.3 Oportunidades e ameaças para as empresas de vendas de 

implementos agrícolas: análise comparativa a partir da percepção dos 

consumidores   

 

 

Na comparação dos resultados será inserida a avaliação da análise SWOT, 

que se trata de uma ferramenta aplicada dentro do cenário de análises de ambientes 

das empresas em questão, avaliando assim suas oportunidades, ameaças, forças e 

fraquezas em relação aos concorrentes, focando assim de acordo com a pesquisa 

realizada o ambiente externo das mesmas em relação à visão de seus próprios 

clientes.  

Quadro 01:  

Analise Análise SWOT Camagril 

[j18] Comentário: Como os clientes 
dessas empresas veem o 
atendimento? 

[j19] Comentário: Faltou apresentar 
os resultados da pesquisa através de 
gráficos ou da descrição do percentual 
dos clientes que se posicionaram, etc. 
Em relação a integração com a teoria, 
está bom. 
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Forças 

- Possui uma localização com uma 

visibilidade muito boa. 

- Agilidade na negociação devido ao 

fato de ser menos burocrático o 

processo. 

-Por ser uma empresa de pequeno 

porte acaba dando uma maior 

atenção a seus clientes.  

-Possui um sistema de consórcio 

inteligente, com parcelas baixas e 

sem juros.  

-E possui maquinários usados para 

venda.  

Fraquezas 

- Não oferece produtos com tecnologia 

avançada acaba perdendo nesse 

quesito,porém acaba sendo a opção 

para produtores menores. 

Oportunidades 

- Devem investir mais na promoção 

de seus produtos, ou seja, no 

marketing dentro da nossa região, 

atingindo assim um público alvo 

maior. 

Ameaças 

- O grande diferencial da concorrência, 

tanto em produtos oferecido, e na 

manutenção dos clientes, com a 

equipe de pós venda. 

 

Fonte? 

  

Quadro 02: 

Analise Análise SWOT M A maquinasMáquinas 

Forças 

- Oferece um diferencial quando se 

trata em tecnologia de seus 

produtos. 

- Equipe de vendedores bem 

preparados. 

- Equipe de pós venda com 22 

funcionários.  

Fraquezas 

- Por ter uma alta tecnologia a oferecer 

em seus produtos, muitos produtores 

por não terem acesso, acabam ficando 

desatualizados e assim não podendo 

usufruir do mesmo.  
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- Marketing amplo e bem 

estruturado. 

- Empresa tem a disposição uma 

equipe que presta assistência 

técnica, não sendo terceirizado esse 

serviço. 

- A empresa não limita sua venda a 

apenas maquinários agrícolas. 

Oportunidades 

- Aumentar seu numero de 

vendedores, pois a empresa tem 

uma demanda de clientes muito 

grande. 

Ameaças 

- A grande vida útil dos produtos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[j20] Comentário: Se a quantidade 
de vendedores é uma das forças da 
empresa, por que deveria aumentar? 
 

[j21] Comentário: Qual a análise de 
vocês em relação à matriz SWOT??? 
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5 CONCLUSÃO  
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QUESTIONÁRIO 

 

1. O que levou a escolha da organização para a compra de seus maquinários? 

2. O que você como cliente levou em conta na hora de optar pela empresa? 

3. Quais as qualidades que você identifica como primordiais na organização? 

4. Como conheceu a organização?  

5. Você algum tipo de pesquisa de mercado antes de optar pela organização? Se 

sim, quais os diferenciais positivos e negativos que encontrou entre elas?  

6. A quanto tempo é cliente da organização? 

 

(  ) até 01 ano 

(  ) de 01 á 03 anos 

(  ) de 03 á 05 anos 

(  ) acima de 05 anos 

 

7. Em comparação com os nossos concorrentes, a qualidade do nosso serviço é 

superior, inferior ou a mesma? 

(  ) Extremamente superior 

( ) Moderadamente superior 

(  ) Pouco superior 

(  )  Mesma 

(  ) Pouco inferior 

(  ) Moderadamente inferior 

(  ) Extremamente inferior  

8. Em comparação com os nossos concorrentes, o preço do nosso serviço é 

superior, inferior, ou o mesmo? 

(  ) Extremamente superior 

(  ) Moderadamente superior 

(  ) Pouco superior 

(  )  Mesma 

(  ) Pouco inferior 

(  ) Moderadamente inferior 

(  ) Extremamente inferior 
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9.  Quão prestativa é a nossa empresa? 

(  ) Extremamente prestativa 

(  ) Muito prestativa 

(  ) Moderadamente prestativa 

(  ) Pouco prestativa 

(  ) Nada prestativa 

10.  De forma geral, quão satisfeito ou insatisfeito está como cliente da nossa 

empresa? 

(  ) Extremamente satisfeito 

(  ) Moderadamente satisfeito 

(  ) Pouco satisfeito 

           (  ) Nem satisfeito nem insatisfeito 

(   ) Pouco insatisfeito 

(   )  Moderadamente insatisfeito 

(  )  Extremamente insatisfeito 

 

 


