
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 
MESTRADO PROFISSIONAL EM TRANSPORTE 

 
 
 
 

João Paulo Haddad Marques 

 
 
 
 

Dissertação de Mestrado 
 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA A FIDELIZAÇÃO 

DE CLIENTES: O CASO DO CARTÃO FIAT ITAUCARD  

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª. Dr ª. Mônica Maria Mendes Luna 

 

 

 

 

 

 

 
Belo Horizonte 

2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 
 
MARQUES, João Paulo Haddad. 
 
. / João Paulo Haddad Marques. – 2009. 
      72 fls. 
 
Titulo: Avaliação do impacto de utilização do cartão de crédito para a fidelização de 
clientes: o caso do cartão Fiat Itaucard 
 
Dissertação: Mestrado Profissional em Engenharia Civil com ênfase em Transportes 
Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa 
Catariana, 2009. 
 
1. Fidelização de Clientes.   2. Marketing de Relacionamento   3. Cartão de Credito 
 



 
JOÃO PAULO HADDAD MARQUES 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO PARA 
A FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES: O CASO DO CARTÃO FIAT ITAUCARD 

 
 
Esta dissertação foi julgada e aprovada para a obtenção do título de Mestre Profissional em 
Engenharia Civil com ênfase em Transportes, no Programa de Pós Graduação em 
Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
 
 
 

______________________________________ 
Profª. Janaíde Cavalcante Rocha, Drª. 

Coordenadora do Programa de Pós Graduação 
 
 

Banca Examinadora: 
 
 

____________________________________ 
Profª. Mônica Maria Mendes Luna, Drª. 

Orientadora/UFSC 
 

 
 

___________________________________ 
Prof. Antônio Edésio Jungles, Dr. 

UFSC 
 
 

___________________________________ 
Prof. Francisco José Kliemann Neto, Dr. 

UFRGS 
 

 
__________________________________ 

Profª. Eunice Passaglia, Drª. 
UFSC 

 
 
 

Florianópolis 
2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a Deus por me conceder o dom da vida, 

por permitir que eu tenha pais tão generosos, amigos tão 

fiéis e amor tão verdadeiro. 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente à Professora Doutora Mônica Maria Mendes Luna, que desde 

o início deste trabalho, sempre soube me direcionar, agindo com muita compreensão, 

determinação e carinho. 

Aos demais Professores que se disponibilizaram em me ajudar sempre que precisei de 

seus ensinamentos; 

Aos colegas, por partilharem conhecimentos e, principalmente, pelo apoio; 

Aos amigos, simplesmente por serem AMIGOS; 

À Fiat Automóveis, pelo incentivo; 

A todos que deram um pouco de si para que esta pesquisa pudesse ser concluída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os homens podem ver as táticas pelas quais faço 
minhas conquistas, mas o que ninguém pode ver é a 
estratégia que está por trás das vitórias. 
 
(KOTLER, 1998) 

 
 



SUMÁRIO 
 
 
LISTA DE QUADROS E FIGURAS ....................................................................................... 7 
 
LISTA DE GRÁFICOS........................................................................................................... 8 
 
RESUMO............................................................................................................................... 9 
 
ABSTRACT......................................................................................................................... 10 
 
CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................... 11 
INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 11 

1.1 Justificativa.................................................................................................................................................. 12 
1.2 Objetivos ..................................................................................................................................................... 13 
1.3 Estrutura do trabalho ................................................................................................................................... 13 

 
CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................... 14 
O MARKETING, A LOGÍSTICA E A FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES................................... 14 

2.1 O Marketing de Serviços e de Produtos ...................................................................................................... 14 
2.1.1 Diferenciando Serviço e Produto.......................................................................................................... 14 
2.1.2 Estratégia do marketing de serviços ..................................................................................................... 17 
2.1.3 Marketing e nível de serviço................................................................................................................. 19 
2.1.4 Relação serviço-cliente......................................................................................................................... 20 

2.2 Comportamento do Consumidor ................................................................................................................. 24 
2.3 Marketing de Relacionamento..................................................................................................................... 26 

2.3.1 Ferramentas do marketing de relacionamento ...................................................................................... 28 
2.3.2 O marketing de relacionamento e a fidelidade dos clientes.................................................................. 30 

2.4 Logística ...................................................................................................................................................... 32 
2.4.1 Logística: nível de serviço.................................................................................................................... 33 

2.5 Canais de distribuição.................................................................................................................................. 36 
2.5.2 Caracterização dos canais de distribuição ............................................................................................ 37 
2.5.1 Classificação dos Canais de Distribuição ............................................................................................. 39 

 
CAPÍTULO 3 ....................................................................................................................... 43 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ............................................................................ 43 

3.1. A natureza da pesquisa ............................................................................................................................... 43 
3.2 O estudo de caso: o Cartão Fiat Itaucard ..................................................................................................... 44 

3.2.1 Os Canais de Distribuição do Cartão Fiat Itaucard............................................................................... 44 
3.2.2 Cartão Fiat Itaucard e suas características ............................................................................................ 47 
3.2.3 Segmentação dos Clientes do Cartão Fiat Itaucard............................................................................... 50 
3.2.4 Análise Longitudinal dos clientes do Cartão Fiat Itaucard................................................................... 53 
3.2.5 Influência do cartão Fiat Itaucard sobre a venda de veículos ............................................................... 56 
3.2.5  Análise do desempenho dos Canais de distribuição do cartão Fiat Itaucard ....................................... 58 
3.2.6  Análise qualitativa do desempenho dos canais Fiat Itaucard............................................................... 59 

 
CAPÍTULO 4 ....................................................................................................................... 62 
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.................................................................. 62 
 
CAPÍTULO 5 ....................................................................................................................... 68 
CONCLUSÃO...................................................................................................................... 68 
 
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 70 
 

 

 



 7 

LISTA DE QUADROS E FIGURAS 

 
 

Quadro 1 - Diferenças entre Bens Físicos e Serviços...............................................................15 
Figura 1 - Utilizando serviços para valorizar o núcleo do produto ..........................................17 
Figura 2 - Processos de Marketing ...........................................................................................17 
Figura 3 - Percepções de Clientes Sobre Qualidade e Satisfação de Clientes..........................23 
Figura 4 - Categorias da tomada de decisão do consumidor e da avaliação dos serviços........23 
Figura 5 - Processo dinâmico de Marketing e CRM. ...............................................................29 
Figura 6 - Elementos do Nível de serviço ................................................................................35 
Figura 7 - Canais Verticais .......................................................................................................39 
Figura 8 - Estrutura dos canais híbridos ...................................................................................40 
Figura 9 - Canais Múltiplos ......................................................................................................41 
Figura 10 - Canais de geração de demanda do Cartão Fiat Itaucard ........................................46 
Quadro 2 - Relação de Concessionárias Fiat no Brasil ............................................................46 
Quadro 3 - Valores de anuidade e renda mínima para cada variante de cartão........................47 
Quadro 4 - Informações sobre o Sistema de bônus do cartão Fiat Itaucard .............................48 
Quadro 5 - Limites de bônus por variante ................................................................................49 
Quadro 6 - Comparativo com a concorrência...........................................................................50 
Tabela 1 - Evolução das contas do Cartão Fiat Itaucard ..........................................................54 
Tabela 2 - Dados mensais do número de Contas Novas...........................................................54 
Tabela 3 - Evolução do número de transações anuais do Cartão Fiat Itaucard ........................55 
Tabela 4 - Número de Transações mensais para os anos de 2004 a 2007................................56 
Tabela 5 - Participação do cartão na venda de veículos ...........................................................58 
Quadro 7 - Descrição da abordagem para oferta do cartão nos vários canais ..........................61 
 

 
 
 
 
 
 
 



 8 

LISTA DE GRÁFICOS 

 
Gráfico 1 - Comparação entre bandeiras ..................................................................................51 
Gráfico 2 - Comparação entre bandeiras/variantes...................................................................51 
Gráfico 3 - Limites de crédito...................................................................................................52 
Gráfico 4 - Ocupação do limite de crédito ...............................................................................52 
Gráfico 5 - Idade da Conta .......................................................................................................53 
Gráfico 6 - Contas novas (2006 x 2007) ..................................................................................54 
Gráfico 7 - Contas novas (2004 x 2005) ..................................................................................54 
Gráfico 8 - Número de Transações (2004 x 2005) ...................................................................55 
Gráfico 9 - Número de Transações (2006 x 2007) ...................................................................56 
Gráfico 10 - Influência do Bônus sobre a decisão de adquirir carro Fiat zero .........................57 
Gráfico 11 - Vendas por canais (2006/2007)............................................................................59 



 9 

RESUMO 

 

 

MARQUES, João Paulo Haddad. Avaliação do impacto de utilização do cartão de crédito 

para a fidelização de clientes: o caso do cartão Fiat Itaucard. Florianópolis, 2009. 72 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Produção. UFSC. 2009. 

 
 
 
 

Nos últimos anos, as organizações iniciaram uma busca constante pela fidelização de 

clientes, através de métodos diferenciados com foco e resultados diversos. Fundamentado na 

ligação entre a logística e o marketing de relacionamento, este trabalho apresenta o estudo de 

caso do cartão Fiat Itaucard, uma parceria feita pela Fiat Automóveis e o Banco Itaú, com o 

objetivo de fidelizar os clientes da montadora através de um programa de incentivo. 

 

Pesquisas quantitativas e qualitativas foram realizadas com toda a base de clientes 

para a avaliação do impacto da utilização do cartão de crédito e do programa de incentivo 

com o objetivo de fidelizar o cliente a marca. O resultado da pesquisa e todas suas análises 

são apresentados neste trabalho. 

 

Dos três pilares do marketing de relacionamento, o estudo de caso foca a recompensa 

como o principal e conclui que além da oferta de benefícios diferenciados e de se estabelecer 

um canal de comunicação direta com o cliente que o faça se sentir parte de um grupo especial, 

será sempre necessário que este seja incentivado a aumentar seu consumo tradicional, 

enfatizando a importância da recompensa. 

 

 

 
 
 
Palavras chaves: Fidelização de Clientes; Marketing de Relacionamento; Cartão de Crédito; 
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ABSTRACT 

 
 

MARQUES, João Paulo Haddad. Avaliação do impacto de utilização do cartão de crédito 

para a fidelização de clientes: o caso do cartão Fiat Itaucard. Florianópolis, 2009. 72 f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Produção. UFSC. 2009. 

 

 

In the last years, the organizations began a constant search for the clients' loyalty, 

through differentiated methods with diversity in focus and results. Based on the link between 

logistics and relationship marketing, this research presents FIAT Itaucard study case, a 

partnership done by Fiat Automóveis and Banco Itaú, the objective is achieve the client 

loyalty offering an incentive program. 

 

Quantitative and qualitative researches were done with the whole clients' base to 

evaluate the using impact of credit card and the benefits of the incentive program. The main 

objective is the loyalty with the brand. The result of these researches and all analyses are 

presented in this work.  

 

From the three pillars of relationship marketing, this study case focuses the reward as 

principal. Also concludes that the offer of differentiated benefits and the establishing of a 

straight communication with the client makes him feel part of a special and select group. This 

action requires the incentive to increase his ordinary consumption to been reward, 

emphasizing again its importance. 

 

 

 

 

  

 

 Words keys: Clients' Loyalty; Relationship Marketing; Credit card; 
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CAPÍTULO 1   

 

INTRODUÇÃO  

 

 

Atualmente, o sucesso das empresas depende muito mais do cliente do que há alguns 

anos atrás. O poder do cliente é resultado de uma maior concorrência entre as organizações, as 

quais, muitas vezes procurando crescer em mercados saturados ou mesmo manter sua 

participação no mercado, adotam, cada vez mais, estratégias para diferenciar-se da 

concorrência e conquistar seus clientes. Este processo aumenta ainda mais a concorrência e 

reforça o poder do cliente. 

É, neste contexto, que o cliente, ou consumidor está, mais do que nunca, indicando o 

norte para as empresas.  É a partir dele, e de suas necessidades e desejos, que produtos e 

serviços precisam ser concebidos e este, definitivamente, não está disposto a aceitar o que a 

ele tentarem empurrar. As necessidades dos clientes vêm antes dos produtos e dos serviços. 

Não é possível inverter a ordem do processo (PARASURAMAN, 1992).  

Embora o produto seja um elemento-chave na oferta ao mercado,  o cliente irá julgar a 

oferta de acordo com três fatores: características e qualidade do produto, mix e qualidade dos 

serviços e preço apropriado (KOTLER, 2000), sendo relevantes as ferramentas utilizadas no 

relacionamento com o cliente, no sentido de atraí-lo para um determinado produto. 

Acredita-se que a satisfação, e a fidelização, dos clientes está fortemente relacionada 

com os níveis de serviços que lhes são oferecidos. Avaliar esta relação permite uma melhor 

orientação das ações a serem tomadas na busca da retenção dos clientes.  

Para Christopher (1999), esta é a área da logística aplicada ao marketing, cuja missão 

é levar o produto certo, no lugar certo, na hora certa. E, pode-se complementar afirmando que 

esta missão dependerá das organizações que fazem parte dos canais de distribuição, ou seja, 

dos caminhos que os produtos, e serviços associados, percorrem desde seu ponto de produção 

até o cliente ou consumidor final.  

Os canais são formados pelas organizações com o objetivo de induzir a demanda, 

satisfazê-la, oferecer serviços pós-venda, bem como gerenciar os fluxos de informações 

associados a estas atividades. Os canais também sofreram mudanças significativas nos 

últimos anos. Blackwell (apud Pigatto e Alcantara, 2007) destaca que, ao contrário dos canais 

tradicionais, os papéis e as responsabilidades dos participantes, tornaram-se fluidos, 
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dinâmicos e voltados para o consumidor. Muitas vezes, fica difícil identificar os limites entre 

estas empresas. 

Assim, por exemplo, o gerenciamento das informações, pode ficar a cargo uma única 

organização que não necessariamente esteja envolvida com a indução ou satisfação da 

demanda. As vendas, realizadas por várias outras organizações, que não estarão responsáveis 

pelas atividades de pós-venda. Mas, embora as funções sejam desempenhadas por várias 

organizações, a satisfação do cliente e a imagem de cada empresa envolvida depende do 

desempenho do conjunto.  

É neste contexto que se insere este trabalho, o qual visa analisar a relação que as 

empresas Fiat e Banco Itaú mantêm com seus clientes, tendo como base de dados o cartão Fiat 

Itaucard. Este cartão utiliza diferentes canais de distribuição os quais desempenham funções 

relacionadas a venda de serviços financeiros mas também visam induzir a demanda de 

produtos Fiat, através da utilização de incentivos financeiros na compra de um veículo. 

O trabalho analisa os principais canais de distribuição usados para comercializar o 

cartão Fiat Itaucard, buscando entender qual o canal tem maior aceitabilidade pelo cliente, 

bem como identificar o impacto dos serviços oferecidos por estes canais na venda de veículos 

Fiat.  

 

1.1 Justificativa 

O programa de relacionamento da Fiat com seu cliente utiliza o cartão Fiat Itaucard 

com uma das ferramentas de fidelização. Este cartão oferece benefícios aos clientes, os quais 

são revertidos em bônus para compra de um novo veículo da empresa. Por ter sido uma 

estratégia cujos retornos são significativos para as duas empresas, procura-se aqui um melhor 

entendimento de como os canais de distribuição usados por esse cartão, bem como outros 

serviços logísticos afetam o resultado apresentado pelo cartão na relação cliente-cartão–

fidelização.  

Espera-se, com esta pesquisa, contribuir para a melhor compreensão da relação entre 

canais de distribuição de serviços e produtos que tiram partido da imagem de suas marcas. No 

caso deste trabalho, a melhoria nos canais de distribuição do cartão Fiat Itaucard pode 

desempenhar importante papel para a retenção dos clientes e conquista de novos.  
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1.2 Objetivos 

 

 O objetivo geral deste trabalho é avaliar o impacto do programa de fidelização de 

clientes Fiat pelo cartão Fiat Itaucard . 

 Para alcançar este objetivo geral, alguns mais específicos são identificados:  

• Identificar na literatura conceitos e aspectos relacionados à logística, marketing de 

relacionamento e programas de fidelização de cliente; 

• Identificar aspectos que permitam avaliar o impacto do desempenho dos canais de um 

cartão de crédito na venda de veículos e na fidelização de clientes 

• Caracterizar os canais usados na distribuição do cartão; 

• Avaliar, com base em dados de vendas, os canais de distribuição do cartão de crédito, 

no caso, o Fiat Itaucard. 

• Identificar o impacto do desempenho dos canais de distribuição dos cartões sobre a 

decisão do cliente na compra de veículos. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

 O presente trabalho está estruturado em 5 capítulos. O presente capítulo apresenta a 

Introdução, onde se trabalha o tema, justificativa da sua escolha, objetivos da pesquisa e 

estrutura do trabalho. 

  

O capítulo 2 traz uma revisão sobre os temas relacionados ao objeto de pesquisa:  

• O Marketing de Serviços e de Produtos 

• Comportamento do Consumidor 

• Marketing de Relacionamento 

• Logística 

• Canais de distribuição 

  

O capítulo 3 apresenta o estudo de caso. 

 O capítulo 4 traz uma discussão dos resultados alcançados. 

 E, por fim, no capítulo 5, as conclusões e recomendações para futuros trabalhos são 

apresentadas. 
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CAPÍTULO 2  

 
 

O MARKETING, A LOGÍSTICA E A FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES  

 

 

 

2.1 O Marketing de Serviços e de Produtos 

 

Ao se abordar o tema Marketing, é importante diferenciar serviço e produto, tendo em 

vista que as características do que é comercializado influencia consideravelmente sobre a 

escolha das estratégias de marketing a adotar.  

Este capítulo aborda os aspectos relacionados ao serviço, como fim, ou como parte do 

produto entregue, ou seja, neste último caso, o serviço constitui parte do produto - a idéia de 

produto ampliado como uma aura de benefícios e serviços que envolve funções e 

características (CHRISTOPHER, 1999).  

No estudo de caso, o destaque é dado para a análise do serviço como “produto”, no 

caso o cartão Fiat Itaucard, e análise do serviço, como envoltório de um produto tangível, os 

veículos produzidos pela Fiat. 

 

2.1.1 Diferenciando Serviço e Produto 

 
Para melhor entendimento do que é serviço, é necessário apresentar o que o diferencia 

de um produto. Segundo Grönroos (1995, p. 36),  

O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou menos 
intangível que normalmente, mas não necessariamente, acontece durante as 
interações entre cliente e empregados de serviços e/ou recursos físicos ou bens e/ou 
sistemas do fornecedor de serviços - que é fornecida como solução ao(s) 
problema(s) do(s) cliente(s). 

 

Hoffman e Bateson (2003) mostraram a dificuldade em definir um produto “puro” ou 

um serviço “puro” mas apresentam algumas observações relevantes sobre os serviços: 

• Serviços não podem ser inventariados (estocados);  

• Serviços acontecem em tempo real;  

• Serviços dependem do lugar, ou seja, o prestador de serviço precisa abranger as áreas 

onde haja demanda do serviço.  
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• Consumidores sempre estão envolvidos no processo de prestação de serviço; 

• Mudanças no processo de prestação de serviço significam mudanças no 

comportamento do consumidor; 

• Tudo e todos que entram em contato com o consumidor estão prestando o serviço;  

• Pessoas de contato fazem parte do serviço;  

• Serviços não podem ter a qualidade controlada antes que ele chegue ao consumidor, já 

que acontecem em tempo real. 

De acordo com Zeithaml e Bitner (2003, p. 28), diferentemente dos bens, os serviços 

são intangíveis, heterogêneos, e sua produção e consumo são simultâneos. Portanto, diversos 

autores como Hoffman e Bateson (2003); Zeithaml e Bitner (2003); Grönroos (1995) e Kotler 

(1994) discutem e sugerem na literatura, uma ampla gama de características de serviços. O 

Quadro 2.1 apresenta as características de serviços e produtos físicos mais freqüentemente 

mencionadas na literatura. 

  

Bens físicos Serviços 
Tangíveis Intangíveis 
Homogêneos Heterogêneos 
Produção e distribuição separada do 
consumo 

Produção, distribuição e consumo são 
processos simultâneos 

Uma coisa / objeto Uma atividade ou processo 
Valor principal produzido em fábricas  Valor principal produzido nas interações 

entre comprador e vendedor 
Clientes, normalmente, não participam do 
processo de produção 

Clientes participam da produção 

Pode ser mantido em estoque Não pode ser mantido em estoque  
Transferência de propriedade Não transfere propriedade 

Quadro 1 - Diferenças entre Bens Físicos e Serviços 
Fonte: Grönroos (1995, p. 38). 

 

Kotler (1994) também faz distinções a respeito de serviços: 

• variam à medida que são baseados em equipamentos ou em pessoas (experiência, 

especialização); 

• alguns exigem a presença do cliente e se este deve estar presente, o fornecedor de 

serviço tem que levar em conta suas necessidades; 

• diferem de acordo com as necessidades pessoais (serviços pessoais) ou de 

necessidades administrativas (necessidades empresarias). 

Para Kotler (2000), a execução de um serviço pode ou não estar ligada a um produto 

físico. Uma vez que a economia de muitos países tem se voltado cada vez mais para o setor de 
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serviços, os profissionais de marketing estão cada vez mais interessados nos desafios 

especiais contidos na promoção de serviços, afirma o mesmo autor. 

Kotler (2000) ressalta que os serviços são intangíveis, inseparáveis, variáveis e 

perecíveis. Cada uma dessas características representa desafios e requer certas estratégias. Os 

profissionais de marketing devem encontrar maneiras de tornar tangível o intangível; 

aumentar a produtividade dos prestadores de serviços; melhorar e padronizar a qualidade do 

serviço fornecido, e conciliar o fornecimento de serviços durante períodos de pico e de baixa 

com a demanda do mercado. 

Mas, o autor ressalta que, mesmo empresas que tenham produtos como base devem 

fornecer serviços aos seus clientes (KOTLER, 2000). Na verdade, o fabricante deve 

identificar os serviços mais valorizados pelos clientes e sua importância relativa, assim, o mix 

de serviços inclui tanto os serviços de pré-venda (que facilitam e aumentam o valor dos 

serviços), quanto os de pós-venda (departamentos de atendimento ao cliente, serviços de 

reparo e manutenção). 

Christopher (1999) é categórico ao afirmar que “o sucesso tanto dos serviços como 

dos produtos é, cada vez mais, dependente da capacidade do fornecedor de melhorar seu apelo 

através do valor adicionado em forma de serviço ao cliente”.  Ainda segundo Christopher 

(1999), “o marketing de serviços não deve exigir qualquer filosofia diferente daquela em que 

se baseia o marketing de produtos. Exige-se preferencialmente maior ênfase na 

disponibilidade, particularmente, devido à alta perecibilidade dos serviços.” 

Esta crítica se justifica, em parte, devido a importância que o autor atribui ao serviço 

no marketing de produtos. Como exemplifica o autor:  

[...] em termos de suas características tangíveis, um produto acabado no armazém é 
o mesmo que o produto nas mãos do cliente. Entretanto, é claro que o produto nas 
mãos do cliente tem muito mais valor que o produto no armazém. Neste caso, o 
serviço de distribuição foi a fonte do valor adicionado. 

 

Quando se trata então de produtos, deve ser considerado o bem e o envoltório de 

serviços. A Figura 2.1 mostra este conceito, onde segundo Christopher (1999), no centro está 

o produto na forma como ele sai da fábrica. O círculo externo representa todos os valores 

adicionados proporcionados pelo serviço ao cliente e pela logística, assim como pela 

propaganda, marca, embalagem. 
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Figura 1 - Utilizando serviços para valorizar o núcleo do produto 

Fonte: Christopher, 1999, p.34 

 
 
2.1.2 Estratégia do marketing de serviços 

 
A estratégia do marketing de serviços é formada não apenas pelo marketing externo, 

mas também pelo marketing interno - que tem como objetivo motivar os funcionários - e pelo 

marketing interativo - que tem como objetivo enfatizar a importância tanto da “alta 

tecnologia” como do “alto toque pessoal”. Para tanto, os processos de marketing, mostrados 

na Figura 2.2 devem ser considerados:  

 

Processo de Marketing

� Segmentação

� Delimitação

� Posicionamento

Identificar as bases para segmentar o mercado. 

Desenvolver o perfil dos segmentos resultantes.

Desenvolver métodos de mensuração da 
atratividade do mercado. 

Selecionar o(s) segmento(s) alvo.

Desenvolver o mix de marketing para cada 
segmento alvo.  

Figura 2 - Processos de Marketing 
Fonte: Elaboração Própria 

 

De acordo com Kotler (2000), as empresas de serviços freqüentemente reclamam da 

dificuldade de criar um diferencial para seus serviços. A desregulamentação de vários 

importantes setores de serviços como comunicações, transportes, fornecimento de energia e 

ENVOLTÓRIO DO 
PRODUTO 

NÚCLEO DO 
PRODUTO 

Elementos tangíveis: 
• Qualidade 
• Características do produto 
• Tecnologia 
• Durabilidade, etc 

Elementos intangíveis: 
• Frequência do serviço de entrega 
• Confiabilidade e consistência de entrega 
• Ponto único de contato 
• Facilidade de fazer negócio 
• Apoio pós-venda, etc. 
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bancos, geraram uma intensa concorrência de preços. Quando os clientes vêem um serviço 

como sendo razoavelmente homogêneo, passam a se preocupar menos com o fornecedor e 

mais com o preço. A alternativa à concorrência de preços é o desenvolvimento de uma oferta, 

entrega ou uma imagem diferenciada. 

Para Viante (2006), o setor de serviços ganhou importância, principalmente nos países 

que tiveram sua economia baseada fortemente na atividade industrial. Fatores como a 

urbanização das populações, o surgimento de novas tecnologias e o aumento da qualidade de 

vida contribuíram para este crescimento. O desejo de melhor qualidade de vida, maior tempo 

para lazer, aumento de sofisticação dos consumidores, mudanças demográficas, sócio-

econômicas e tecnológicas, são alguns fatores que propiciam o aumento da demanda por 

serviços. As atividades de serviços, por sua vez, exercem papel importante no desempenho de 

outros setores da economia, dando suporte às atividades de manufatura e geração de lucro.  

A modalidade do marketing de serviços corresponde à aplicação do conceito para 

prestadores de serviços em geral, como escolas, clubes, bancos, empresas de comunicação, 

energia, transportes, restaurantes entre inúmeros outros. A diferença do marketing de produto 

para o marketing de serviço está na qualidade do serviço, que, segundo Parasuraman (1992), é 

a base de todo o trabalho de qualidade. Para o referido autor, tudo se inicia basicamente com a 

identificação de uma necessidade, mas o fato é que os produtos são produzidos para serem 

vendidos e os serviços são vendidos antes de serem produzidos. Como os serviços são 

intangíveis e individualizados torna-se difícil desenvolver padrões para medir a qualidade. 

Então, diariamente milhares de empresas passam por diversas situações de caráter 

extremamente particular. Neste sentido: 

A maneira como o pessoal de serviço se comporta na presença dos clientes, o modo 
como eles agem, o que dizem, o que deixam de dizer, toda a sua aparência influencia 
o fato de os clientes voltarem a comprar da empresa. (PARASURAMAN, 1992, p. 
20). 

 

No mercado de produtos, as mercadorias são, em geral, fabricadas antes de serem 

vendidas, o que possibilita a execução do controle de qualidade antes da entrega ao cliente. 

No mercado de serviços, a venda ocorre antes da produção. Em outras palavras, isto quer 

dizer que no mercado de produtos o consumidor pode ter contato físico com a mercadoria 

antes de ter a posse da mesma enquanto que no de serviços o consumidor compra uma 

promessa de entrega de serviços. Ele compra uma promessa que só vai ser concluída com a 

experiência do serviço pretendido, como, por exemplo, em um show.  
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De acordo com Zeithaml e Bitner (2003), o marketing de serviço tem o foco no 

cliente, que deve considerar expectativas e percepções desse. Expectativas são pontos de 

referência que os clientes trazem consigo para dentro de uma experiência de serviços; as 

percepções correspondem ao serviço efetivamente recebido. 

Uma empresa prestadora de serviços pode sair ganhando ao executar um serviço com 

qualidade consistentemente superior à da concorrência e superar as expectativas dos clientes. 

As expectativas são formadas pelas experiências anteriores dos clientes, pelo boca-a-boca e 

pela propaganda. Depois de receber o serviço, os clientes confrontam o serviço percebido com 

o serviço esperado. Se o serviço percebido não atender às expectativas dos clientes, estes 

perderão o interesse pelo fornecedor. Se o serviço percebido atender às expectativas ou for 

além do que se esperava, os clientes ficarão inclinados a recorrer novamente ao fornecedor. 

Diversos estudos mostram que empresas de serviços gerenciadas com excelência têm 

em comum as seguintes práticas: concepção estratégica, comprometimento da alta gerência 

com a qualidade, padrões rigorosos, sistemas de monitoramento do desempenho dos serviços, 

atendimento às reclamações dos clientes e ênfase na satisfação tanto dos funcionários quanto 

dos clientes (HOFFMAN e BATESON, 2003). 

 

2.1.3 Marketing e nível de serviço  

 
De acordo com Grönroos (1994), o marketing de serviços, como área autônoma do 

marketing e com conceitos e modelos típicos dos serviços, surge nos anos setenta. Lovelock, 

Vandermerwe e Lewis (1999), afirmam que o essencial do conceito de serviço é de que se 

trata de um ato ou prestação intangível, que normalmente não corresponde à posse de 

qualquer fator de produção, tendo, por isso, o marketing de serviços características bem 

diferentes do marketing de produtos.  

De acordo com as diferenças entre serviços e produtos, dentre elas, a intangibilidade, a 

inseparabilidade, a heterogeneidade e a perecibilidade (PARASURAMAN, ZEITHAML et 

BERRY, 1985), os serviços são, assim, reconhecidos difícil de quantificar com o uso de 

medidas de desempenhos eficazes. 

Para Parasuraman, Zeithaml e Berry, (1985), a medição da qualidade do serviço 

correspondente às diferenças entre o serviço esperado e o recebido. Já Cronin e Taylor (1992) 

afirmam que o desempenho é o parâmetro de medição mais adequado. Gronroos (1984) 

argumenta que a qualidade do serviço prestada é avaliada pelo consumidor na base da 

comparação, ou seja, o consumidor compara o que deseja receber com o que efetivamente 
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recebe, o que se relaciona com o modelo dos gaps, proposto por Parasuraman, Zeithaml e 

Berry, (1988). Deste modo, a qualidade do serviço não depende apenas da prestação do 

serviço em si, mas também da própria natureza da expectativa sobre a prestação do serviço. 

Parasuraman, Zeithaml e Berry, (1988) afirmam que quando se divulga determinado 

bem ou serviço, se cria expectativas no público-alvo e sua satisfação depende da relação entre 

essas expectativas e o desempenho do serviço, implicando assim um atendimento dos desejos, 

necessidades e expectativas dos consumidores. Tendo isto em conta, pode-se concluir que se 

deve tentar superar as expectativas dos clientes, através da venda de serviços que tenham um 

valor superior ao esperado. E, o cliente fica satisfeito quando a oferta excede as expectativas, 

e insatisfeito quando o serviço ou produto não corresponde ao esperado. 

 

2.1.4 Relação serviço-cliente 

 

Em se tratando das empresas prestadoras de serviços, Kotler (2000) ressalta que elas 

sofrem grande pressão para manter os custos baixos e aumentar a produtividade. Existem sete 

abordagens que podem ser utilizadas na melhoria da produtividade dos serviços. 

A primeira é ter funcionário com maior qualificação. A empresa pode contratar e 

desenvolver funcionários mais qualificados, por meio de processos de seleção e treinamento 

mais criteriosos. A segunda é aumentar a quantidade de serviços, mas abrir mão de alguma 

qualidade. [...] A terceira é ‘industrializar o serviço’ na execução dos serviços [...].  A quarta é 

reduzir ou eliminar a necessidade de um serviço desenvolver um ‘produto-solução’. [...] A 

quinta é desenvolver um serviço mais eficaz. [...]  A sexta é apresentar aos clientes incentivos 

para substituírem o trabalho da empresa pelo seu trabalho [...] A sétima é aproveitar o poder 

da tecnologia para oferecer aos clientes um melhor atendimento e tornar os funcionários mais 

produtivos. (KOTLER, 2000, p.465) 

Hoffman e Bateson (2003) defendem que a estratégia de serviço da empresa deve ser 

comunicada aos seus clientes, precisando também ser comunicada aos funcionários da 

empresa. Outra questão importante no relacionamento cliente-serviço concentra-se na 

consistência da estratégia de serviço e nos sistemas desenvolvidos para direcionar as 

operações do dia-a-dia. 

Para Zeithaml e Bitner (2003, p. 39), por meio de suas ações de marketing externo, 

uma empresa gera promessas a seus clientes, levando em conta quais expectativas eles podem 

ter e como mesmas serão atendidas. As atividades tradicionais de marketing, como 

publicidade, vendas, promoções especiais e precificação, colaboram para este tipo de 
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marketing. A manutenção das promessas, ou marketing interativo, é o segundo tipo de 

atividade de marketing compreendida pelo triângulo – e é o mais fundamental do ponto de 

vista dos clientes. As promessas dos serviços são mais freqüentemente mantidas ou frustradas 

pelo próprio funcionário da empresa ou por terceirizados, na maioria das vezes em tempo real. 

O marketing interno torna possível a execução das promessas. A fim de que os 

executores e os sistemas de serviços possam cumprir com o que foi prometido, eles devem ter 

as habilidades, competências, ferramentas e motivação para executá-lo. Em outras palavras 

devem estar capacitados. Outra forma de iniciar a análise dos desafios relativos ao marketing 

de serviços é pensar criativamente sobre o composto de marketing – por meio de um 

composto de marketing ampliado para serviços, ou seja, aliar o marketing de serviço ao 

comportamento e atração do consumidor.  

O marketing de serviços tem o foco no cliente, que deve considerar expectativas e 

percepções desse. Expectativas são pontos de referencia que os clientes trazem consigo para 

dentro de uma experiência de serviços; as percepções correspondem ao serviço efetivamente 

recebido. 

Considerando que as expectativas desempenham um papel tão importante na 

avaliação dos serviços pelo cliente, os profissionais de marketing precisam e querem 

compreender quais são os fatores que as constituem, bem como exercer controle sobre tais 

fatores. Entretanto, muitas das forças que influenciam as expectativas dos clientes são 

incontroláveis. No mercado de serviços, portanto, a percepção da qualidade é fortemente 

influenciada pela experiência, um atributo que só pode ser avaliado depois do “uso” do 

serviço.  

O cliente busca informações em diversos meios, porém as fontes pessoais são 

extremamente importantes. Para Zeithaml e Bitner (2003), os consumidores obtêm 

informações sobre produtos e serviços a partir de fontes pessoais (amigos ou especialistas, por 

exemplo) e de fontes não-pessoais (meios de comunicação de massa ou segmentados). Na 

compra de bens, os consumidores fazem um uso intenso tanto das fontes pessoais quanto das 

não-pessoais, pois ambas proporcionam informações pertinentes aos atributos pesquisados. 

Na compra de serviços, por outro lado os consumidores demandam e precisam 
confiar, em grande medida, nas fontes pessoais devido a inúmeras razões. Em 
primeiro lugar, meios de comunicação de massa e segmentados podem fornecer 
informações a respeito dos atributos dos bens que estejam sendo analisados, mas 
transmitem muito pouco sobre os atributos da experiência. No entanto, ao indagar 
aos amigos sobre serviços, o consumidor pode obter informações sobre os atributos 
da experiência, colocando-se, assim, no lugar de quem viveu a experiência. Em 
segundo lugar, fonte não-pessoais de informação podem não estar disponíveis, pois 
(a) muitos prestadores de serviços são comerciantes que atuam de maneira local e 
independente, sem experiência ou verba para propaganda; (b) propaganda 
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“cooperativa”, ou propaganda feita com verba comum de varejista e fabricante, é 
utilizada raramente em serviços, uma vez que os prestadores de serviços locais 
atuam como produtores e distribuidores do serviço e (c) as associações 
profissionais excluíram a propaganda por tanto tempo que tanto consumidores 
quanto profissionais tendem a resistir ao seu uso, mesmo sendo permitido. Em 
terceiro, como os consumidores não tem acesso a muitos atributos antes de 
comprarem um serviço, eles podem entender que seja muito arriscado escolher uma 
alternativa pouco conhecida. 

 

A influência pessoal torna-se fundamental à medida que aumenta a complexidade do 

produto e diminuem os padrões objetivos de avaliação de um produto (ou seja, quando há 

muitos atributos de experiência presentes). A maioria dos administradores de empresa do 

setor de serviços reconhece a forte influência das fontes de informação pessoais para os 

serviços. 

Mas, há casos em que o cliente pode não ter informações para julgar a organização, e, 

por isso mesmo, o contato inicial pode assumir uma grande importância para a percepção de 

qualidade do cliente. Mesmo se o cliente já teve diversas interações com a empresa, cada nova 

experiência positiva durante o encontro de serviço é importante para manter uma percepção 

de qualidade na memória do cliente. De acordo com Zeithaml et Bitner (2003, p. 87), “os 

clientes formam suas percepções (....) com base em suas experiências sobre o serviço”. Para 

os autores: 

A qualidade em serviços é uma avaliação focada que reflete a percepção do cliente 
sobre dimensões específicas do serviço: confiabilidade, responsividade, segurança, 
empatia e tangibilidade. A satisfação, por outro lado, é mais inclusiva: ela é 
influenciada pelas percepções acerca da qualidade dos serviços, da qualidade do 
produto e preço e pelas percepções a respeito de fatores situacionais e pessoais. 
(ZEITHAML e BITNER, 2003, p. 87) 

 

Os mesmos autores (ZEITHAML e BITNER, 2003) identificam cinco fatores 

determinantes da qualidade dos serviços. Eles são citados a seguir, organizados por ordem de 

importância, e apresentados na Figura 2.3: 

• Confiabilidade, ou habilidade de desempenhar o serviço exatamente como prometido. 

• Responsividade, que consiste na disposição de ajudar os clientes e de fornecer o 

serviço dentro do prazo estipulado. 

• Segurança, representada pelo conhecimento e cortesia dos funcionários e sua 

habilidade de transmitir confiança e segurança.  

• Empatia, que consiste na atenção individualizada dispensada aos clientes. 

• Tangibilidade, através da aparência das instalações físicas, dos equipamentos, dos 

funcionários e do material de comunicação. 
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Figura 3 - Percepções de Clientes Sobre Qualidade e Satisfação de Clientes 

Fonte: Zeithaml & Bitner (2003, p. 88). 
 

 

Zeithaml e Bitner (2003) ainda destacam que, na compra de serviços, os consumidores 

demandam e precisam confiar, em grande medida, nas fontes pessoais, como mostrado na 

Figura 2.4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 - Categorias da tomada de decisão do consumidor e da avaliação dos serviços. 

Fonte: Zeithaml e Bitner, 2003. 
 

 

O Marketing Science Institute – MSI - aponta a compreensão do cliente, o 

gerenciamento do cliente e a avaliação da produtividade de marketing como três das cinco 

prioridades para o triênio 2002-2004. Mesmo que se reconheça que os clientes são a razão de 

existir de qualquer negócio e que há, tanto na literatura como nas organizações, a preocupação 

Busca de informação 
 

• Uso de fontes pessoais 
• Risco percebido 

Compra e consumo 
• Prestação de serviços como 
dramaturgia 
• Papéis e roteiros em serviços 
• Compatibilidade de clientes 

Avaliação das alternativas 
 

• Conjunto de alternativas levadas 
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• Emoção e humor 

Avaliação pós-compra 
• Atribuição da insatisfação 
• Difusão da inovação 
• Lealdade à marca 



 24 

de conhecer cada vez mais o cliente e pautar as ações com base nesse conhecimento, ainda há 

grande potencial para estudos nessa área. 

O marketing com orientação estratégica para o mercado, busca identificar valor para o 

cliente. E, Day (apud SILVEIRA et EVRARD, 2002), aponta que esta competência, de sentir 

o mercado e relacionar-se com ele, pode conferir enorme vantagem competitiva para as 

empresas que a desenvolvem. Ainda, nesse sentido, Slater (apud SILVEIRA et EVRARD, 

2002) afirma que estudiosos e práticos de marketing devem estar comprometidos com a 

proposição de que a criação de valor para o cliente deve ser a razão da existência da empresa 

e, certamente, de seu sucesso. Ou seja, o grau com que as organizações são capazes de 

encontrar formas de aumentar o valor para o cliente habilita-as a se distinguirem dos 

concorrentes e a desenvolverem a ligação ou relacionamento com os clientes. 

 

2.2 Comportamento do Consumidor 

 

Kotler (2000) defende que o processo de compra comum consiste na seguinte 

seqüência de etapas: reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de 

alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra. A obrigação do profissional de 

marketing é entender o comportamento do comprador em cada etapa, assim como as 

influências que ele recebe. As atitudes dos outros, os fatores situacionais imprevistos e o risco 

percebido podem afetar a decisão de compra, assim como os níveis de satisfação pós-compra 

do consumidor e as ações pós-compra por parte da empresa. Os clientes satisfeitos 

continuarão a comprar o produto; os clientes insatisfeitos vão parar de comprar os produtos e 

provavelmente espalharão referências negativas sobre ele. Por essa razão, as empresas devem 

trabalhar para garantir a satisfação do cliente em todos os níveis do processo de compra. 

O comportamento do cliente, segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000) inclui as 

atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e descartar produtos ou serviços, 

incluindo os processos decisórios que antecedem e sucedem tais ações.  

De forma complementar, Churchill e Peter (2000) definem o comportamento do 

cliente como um conjunto de pensamentos, sentimentos, ações dos clientes e influências 

determinantes de mudanças. Tais mudanças dizem respeito ao conjunto de alterações 

ocorridas no cotidiano do indivíduo desde o reconhecimento da necessidade até a aquisição e 

consumo de algum bem e serviço. Solomom (2002) define o comportamento do cliente como 

o estudo do processo envolvido quando o indivíduo seleciona, compra, usa ou dispõe de 

produtos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos. 
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Sheth, Mittal e Newman (2001) analisam o comportamento do cliente fazendo 

distinção entre cliente e consumidor. Enquanto o cliente é definido como qualquer elemento 

que desempenha um papel na consumação de uma troca ou transação, o consumidor se 

restringe àquele que usufrui do bem ou serviço. Assim, o comportamento do cliente é o 

conjunto de atividades físicas e mentais realizadas por esses clientes e que resultam em 

decisões e ações de compra e utilização de bens e serviços. 

De acordo com Silvestre (2006, p.23) 
 
Os consumidores buscam cada vez mais a conveniência, a praticidade e o conforto. 
Não abrem mão da qualidade, se preocupam com os detalhes: validade, garantia, 
composição do produto e, nem sempre, estão dispostos a pagar qualquer preço, 
principalmente quando não reconhecem algum valor diferencial nos produtos. Saber 
atraí-los, seduzi-los e convencê-los de uma compra tem se tornado o grande desafio. 
Portanto, incessantemente se investe em recursos para tentar conseguir alguns 
preciosos segundos de atenção destes clientes e, o mais importante, a sua decisão de 
compra.  

 
Partindo do princípio que consumidores são pessoas que compram bens e serviços 

para si e/ou para outro e não com o objetivo de revender ou usar como insumos, Churchill 

(2000) afirma que, para criar valor para os consumidores e lucros para as organizações, os 

profissionais de marketing precisam entender porque os consumidores compram determinados 

produtos e não outros. Assim,  Kotler (2000) destaca a importância de “estudar como pessoas, 

grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, idéias ou 

experiências para satisfazer suas necessidades e desejos.” Conforme o autor é benéfico 

estudar o cliente, pois é o estudo que fornece dados, informações, direções e decisões para o 

desenvolvimento de novos produtos, características de produtos, preços, canais de 

distribuição, mensagens e outros elementos do mix do marketing. 

Por outro lado, no parecer de Sheth (2001), o termo “consumidor” convencionalmente 

é usado para se referir apenas aos mercados de bens de consumo e o termo usado para 

mercado industrial tem sido “cliente”. Em sua obra, o autor considera o termo cliente 

abrangendo todas as situações e, para ele, o comportamento do cliente é definido como “as 

atividades físicas e mentais realizadas por clientes de bens de consumo e industriais que 

resultam em decisões e ações, como comprar e utilizar produtos e serviços, bem como pagar 

por eles” (SHETH, 2001, p. 89) 

Para Karsaklian (2000), por mais que se busque conhecer o consumidor, é difícil saber 

quais comportamentos ele vai ter em relação a fatos que venham ocorrer durante a sua vida. O 

consumidor, a cada dia que passa, não quer mais ser fiel a uma marca e quer ter a liberdade de 
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escolha na hora de consumir.  Os consumidores procuram serviços personalizados, esperando 

que suas preferências individuais sejam respeitadas.  

Isso tem levado as organizações à idéia de construir com o cliente uma relação, que 

deve facilitar a identificação do comportamento destes. 

Outro aspecto relevante para o estudo do cliente é o conceito criado por Albrecht 

(1992) sobre o grau de hierarquia de valor do cliente, ou seja, os fatores mais valorizados 

pelos clientes no relacionamento: o básico (serviços absolutamente essenciais), o esperado 

(serviços que são tidos como parte do negócio), o desejado (serviços que o cliente não espera 

necessariamente, mas conhece e aprecia se o relacionamento os incluir), o inesperado 

(serviços que não são esperados, e que surpreendem).  

Neste contexto, Santos (2006, p.21) defende que:  

Através do conhecimento mais preciso sobre o consumidor é possível prever com 
mais segurança seus padrões de comportamento de compra e de consumo. O 
comportamento do consumidor traduz-se na procura por bens e serviços aos quais 
mantém uma relação, sobretudo com relação aos fatores culturais, que afetam as 
expectativas individuais sobre determinados produtos ou serviços. Estas questões 
todas são importantes na análise do comportamento do consumidor, pois deixa 
transparecer sua aceitação de estilos, sua resistência, seus costumes e seus hábitos de 
compra. 

 

2.3 Marketing de Relacionamento 

 

Gordon (1998) salienta que o objetivo do marketing de relacionamento é que um 

cliente potencial se torne um experimentador, estabelecendo uma primeira transação, sinta-se 

satisfeito, efetue novas transações bem-sucedidas e passe a manter um relacionamento 

duradouro com a empresa, de modo a se tornar dela um cliente regular e, numa escala de 

vínculo maior, um defensor.  

Nos meados dos anos 90, a maioria das organizações concentrava seus esforços no 

sentido de colocar no mercado, mais rápida e amplamente, os seus produtos e serviços, 

auferindo com isso maiores lucros. Depois de concretizado o negócio, “davam as costas” para 

os seus clientes, já que a sua preocupação era sempre buscar novos consumidores e não 

preservar, necessariamente, os que já haviam conquistado. Mas, o contexto mudou e novas 

estratégias para melhor lidar com o cliente surgiram. Considerando que hoje o mercado é 

muito competitivo e que as empresas precisam investir no cliente, o marketing de 

relacionamento torna-se uma ferramenta fundamental no processo de gestão:  

O marketing de relacionamento enfatiza principalmente a necessidade de um 
relacionamento em longo prazo com o mercado, em detrimento das práticas de 
transações com objetivos de curto prazo, buscando a fidelização dos clientes. 
(GRISI, RIBEIRO et SALIBY, 1999, p. 32). 
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Embora, segundo Stoner (1999):  

Não há um único modelo de gestão de clientes que funcione em todos os mercados e 
isto deve estar claro para as empresas Seu conceito está ligado à idéia de que irão 
prosperar no novo ambiente empresarial as empresas que tiverem a capacidade de 
satisfazer os seus clientes e conquistar a fidelidade deles. Mas, para isso, é 
necessário que as empresas conheçam e estejam profundamente conectadas com 
mercado e com esses clientes, conforme enfatizado anteriormente. (STONER, 1999, 
p. 31) 

 

O marketing de relacionamento tem como objetivo, portanto, estabelecer 

relacionamentos mutuamente satisfatórios no longo prazo com as várias partes-chave - 

clientes, fornecedores, distribuidores - a fim de ganhar e reter sua preferência. O resultado 

final do marketing de relacionamento é a criação de um ativo singular da empresa 

denominado rede de relacionamento. 

Um aspecto que influencia a decisão do consumidor é o posicionamento que a empresa 

possui dentro do mercado. As empresas precisam conquistar posições singulares no mercado, 

assim como seus produtos e serviços. Em qualquer boa estratégia de marketing é essencial 

uma boa estratégia de posicionamento. Mas a imagem da empresa não pode ser fabricada, ela 

precisa ser conquistada. Essa conquista só é possível através de uma relação especial com o 

consumidor, avaliando suas expectativas e necessidades e desenvolvendo produtos e serviços 

focados para atendê-lo. A coerência entre os produtos e serviços e a comunicação com o 

cliente precisa ser coerente, facilitando assim o relacionamento. “Todos os componentes do 

marketing - estratégia competitiva, preço, embalagem, distribuição, serviço, assistência 

técnica, comunicação - estão inter-relacionados na estratégia de posicionamento”. 

(MCKENNA, 1992 p. 46).  

Desse modo, se a qualidade depende da percepção do cliente, muitos momentos da 

verdade são construídos. Essas percepções são construídas nas situações de atendimento. O 

marketing precisa se voltar para essas situações, buscando identificar o valor que os clientes 

procuram e as impressões que estão tendo para orientar a implementação de melhorias nos 

processos de produção e entrega dos serviços. A abordagem de marketing que se volta para o 

relacionamento que as empresas têm com seus clientes - e por isso integra-se à qualidade e ao 

atendimento - objetiva alcançar melhores resultados . 

O marketing de relacionamento se concentra no atendimento porque reconhece nele a 

força de atrair e reter clientes. Essa intenção de manter os clientes diferencia o marketing 

tradicional das ações restritas de captação de novos clientes. Nesta perspectiva, uma 

organização do setor de serviços que opta pelo marketing de relacionamento está concentrada 
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nos seus resultados a longo prazo. No marketing de relacionamento o cliente objetiva também 

uma parceria, cuja contribuição é expressiva para a implantação de melhorias que visam 

atendê-lo com maior qualidade (GRISI, RIBEIRO e SALIBY, 1999). 

Grisi, Ribeiro e Saliby (1999) mostram que o marketing de relacionamento constata e 

pratica o conceito de retenção dos clientes, investindo, prioritariamente, na manutenção do 

cliente já conquistado, embora, é óbvio, não descarte a atração de novos clientes, porque está 

cada vez mais difícil conquistar novos consumidores e cada vez mais fácil perder os que já se 

possui. 

 

2.3.1 Ferramentas do marketing de relacionamento 

 

Grisi, Ribeiro e Saliby (1999) defendem que o marketing de relacionamento exige que 

a empresa desenvolva uma habilidade no que se refere a compreender o mercado e a aprender 

com este. A partir daí, a organização precisa disseminar essa filosofia e os conhecimentos 

adquiridos por toda a empresa, de forma a estimular o planejamento, a criação e a inovação, 

em sintonia com um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo. Este tipo de marketing 

pode ser interpretado como um investimento feito pela empresa em seus clientes, visando, 

como retorno, a conquista da satisfação e da fidelidade desses clientes para, em última análise, 

gerar - de maneira consistente - os lucros pretendidos pela organização.  

A tecnologia de banco de dados voltada para o marketing de relacionamento é 

denominada CRM (Customer Relationships Management) (GORDON, 1998). Não se deve 

confundir, no entanto, CRM com marketing de relacionamento. O primeiro refere-se a uma 

ferramenta que colabora na execução do segundo. O CRM não tem utilidade sem a 

compreensão do que seja marketing de relacionamento. Já o marketing de relacionamento é 

uma filosofia que pode ser implementada sem o apoio do CRM. Apesar de sua grande 

utilidade, o CRM não é pré-requisito para o marketing de relacionamento. 

Portanto, o CRM dá margem a dois tipos de interpretações: Marketing de 

relacionamento com o cliente - customer relationship marketing - entendido como a 

elaboração e utilização de estratégias de marketing para os relacionamentos com os clientes e 

gestão do relacionamento com o cliente - customer relationship management - envolvendo o 

gerenciamento da infra-estrutura organizacional para o foco no relacionamento com os 

clientes.  

Será preciso considerar, no entanto, que a opção entre marketing de relacionamento 

deve ser feita, no varejo, a partir de uma avaliação das vantagens e desvantagens de cada 
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abordagem sob a ótica dos seus produtos, considerando quais os custos envolvidos e quais os 

retornos possíveis. O marketing de relacionamento, particularmente, beneficia os comércios 

varejistas, caracterizados pela possibilidade de um contato próximo com os consumidores, 

criando valor mútuo e por situações de alto envolvimento social entre eles. 

Segundo Stoner (1999), na abordagem de marketing de relacionamento, os clientes 

deixam de ser apenas números e passam a ser parte integrante da organização.  Seu conceito 

está ligado à idéia de trazer o cliente para dentro da organização, de maneira que ele participe 

do desenvolvimento de novos produtos e serviços e crie vínculos com a organização. Porém, 

para trazer os clientes para dentro das organizações, é necessário possuir meios de 

comunicação dinâmicos e eficazes, que sejam capazes de estimular a interatividade entre o 

cliente e a empresa e permitir o profundo conhecimento do cliente, ou seja, é fundamental que 

sejam despendidos muita atenção e recursos nos processos de interação com os clientes, 

devendo colocá-lo no centro dos interesses da empresa. Trata-se de um processo dinâmico, no 

qual produto, mercado e empresa girem em torno do cliente (consumidor), como pode ser 

representado na Figura 2.5.  

 

 

Figura 5 - Processo dinâmico de Marketing e CRM. 
Fonte: Madruga (2004) 

 

 Marketing de Relacionamento e CRM 

 O processo é dinâmico e multidimensional. 

 

PRODUTO 

MERCADO EMPRESA 

CONSUMIDOR
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O marketing de relacionamento exige, portanto, que a empresa desenvolva uma 

habilidade no que se refere a compreender o mercado e a aprender com o mercado. A partir 

daí, a organização precisa disseminar essa filosofia e os conhecimentos adquiridos por toda a 

empresa, de forma a estimular o planejamento, a criação e a inovação, em sintonia com um 

mercado cada vez mais dinâmico e competitivo. Este tipo de marketing pode ser interpretado 

como um investimento feito pela empresa em seus clientes, visando como retorno a conquista 

da satisfação e da fidelidade desses clientes para, em última análise, gerar – de maneira 

consistente - os lucros pretendidos pela organização.  

Como são os clientes que alimentam a empresa, pagam indiretamente os salários de 

todos os seus funcionários e proporcionam retorno aos acionistas, é importante que, dentro 

das empresas, seja assimilada essa idéia de integrar os clientes à organização, de forma que 

todos os seus funcionários conheçam muito bem os seus clientes, compreendam as suas 

necessidades e saibam que são eles, em última análise, que irão permitir, ou não, o sucesso da 

empresa. 

De acordo com Gordon (1998), alguns clientes valorizam um ótimo pacote de serviços 

e estão dispostos a ficar com esse fornecedor por um longo tempo. Outros querem cortar seus 

custos e mudarão de fornecedores para fazê-lo. Nesse caso, a empresa ainda pode reter o 

cliente concordando em reduzir o preço, com a condição de que o cliente esteja disposto a 

aceitar menos serviços ou possa abrir mão de vantagens como entrega ou treinamento, por 

exemplo. Esse cliente seria tratado numa base de transação e não de construção de um 

relacionamento. Mesmo que a empresa corte seus próprios custos de acordo com a redução de 

preços, o cliente orientado por transação ainda será rentável. 

 

2.3.2 O marketing de relacionamento e a fidelidade dos clientes 

 

Gordon (1998) salienta que, para o sucesso do marketing de relacionamento, há a 

necessidade de um planejamento e alinhamento de todos os processos de negócio, 

comunicações, tecnologia e pessoal, além da construção de uma cadeia de relacionamentos.  

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. Isso envolve a compreensão, a concentração e a 
administração de uma contínua colaboração entre fornecedores e clientes 
selecionados para a criação e o compartilhamento de valores mútuos por meio de 
interdependência e alinhamento organizacional. (GORDON, 1998, p. 31). 
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Nesta mesma linha, o autor afirma que, uma vez que muitos clientes querem uma 

associação com um horizonte temporal mais amplo, o profissional de marketing precisará, 

primeiramente, desenvolver um apoio interno para criar um relacionamento durável com os 

clientes em benefício de ambos, fornecedor e cliente. 

Nesse processo, a comunicação é fundamental. Chamando a atenção para o 

intercâmbio de informação como uma das chaves para a lealdade, Stone e Woodcock (1998) 

mencionam que clientes leais fornecem informações mais facilmente, porque confiam na 

organização e esperam que ela as use com discrição e, em seu benefício. Da mesma forma, 

esperam reciprocidade no sentido de obterem da organização as informações que desejarem. 

A lealdade baseia-se em confiança mútua. A retenção de clientes mais eficaz é aquela 

que se dá pelo vínculo de lealdade. Clientes que sejam retidos por outros métodos, tais como, 

premiações são mais vulneráveis às oportunidades oferecidas pela concorrência. A 

preocupação em atender bem o cliente gera lealdade, especialmente, daqueles que tem seus 

problemas solucionados de forma solícita, eficiente e satisfatória. 

Uma das premissas do marketing de relacionamento é dar atenção às situações 

problemáticas e buscar a recuperação de clientes insatisfeitos. Entretanto, entende-se que um 

cliente que se dá ao trabalho de apresentar suas queixas à organização tem ainda algum 

vínculo com ela (caso contrário, simplesmente a deixaria) e uma forte expectativa de ser 

ouvido e atendido. Ele está, na verdade, prestando um serviço valioso ao apontar onde estão 

as deficiências. Nas palavras de Stone e Woodcock (1998, p. 135): “O problema não resolvido 

que você não conhece é sempre o mais perigoso. Ele se dissemina e eventualmente o seu 

cliente vai embora.” 

Além de permitir a identificação de pontos a serem modificados ou melhorados, os 

clientes atendidos e recuperados diante de uma situação difícil, desenvolvem um novo olhar a 

respeito da empresa. Conforme Kotler (1999), clientes que reclamam e têm sua queixa 

atendida satisfatoriamente costumam se tornar mais fiéis do que clientes que nunca ficaram 

insatisfeitos. Além de fiéis, eles normalmente se tornam defensores da empresa. Sua palavra 

tem forte influência sobre amigos e familiares, na medida em que não há nenhum interesse 

específico em estar divulgando positivamente a organização. 

No marketing de relacionamento é importante dar atenção aos casos críticos e 

recuperar clientes, mas também é fundamental preocupar-se em saber quem são os clientes 

mais lucrativos e desenvolver relacionamentos com eles. Bons clientes podem nunca se 

pronunciar e, em determinado momento, abandonarem ou substituírem a empresa sem dar 

qualquer explicação. Então, uma das ações preventivas do marketing é desenvolver 
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relacionamentos com clientes, pois eles permitem identificar problemas antes que se 

generalizem ou se tornem freqüentes, afetando drasticamente os resultados da organização. 

Mais que isso, o relacionamento permite identificar possibilidades de surpreendê-los, o que 

gera um alto grau de satisfação. Entretanto, isso não significa que toda e qualquer exigência 

dos clientes deva ser atendida. Na maioria dos casos, o que mais tem efeito é a forma como se 

busca satisfazer os interesses do cliente. 

O marketing de relacionamento aponta também para a necessidade de conhecer o 

cliente e saber até que ponto vale a pena dispensar esforços a cada um. É inegável que alguns 

clientes representam maior valor para as empresas que outros. Referindo-se ao fato de que 

melhores clientes merecem melhores valores, Gordon (1998) explica que empresas que dão a 

todos os clientes valor idêntico acabarão satisfazendo muito poucos dos seus melhores e 

debilitarão a lucratividade ao dar valor demasiado aos seus piores. 

Desenvolver relacionamentos com clientes é também uma ação preventiva, pois 

permite identificar problemas antes que se generalizem ou se tornem freqüentes, afetando 

drasticamente os resultados da organização. Mais que isso, o relacionamento permite 

identificar possibilidades de surpreendê-los, o que gera um alto grau de satisfação. 

Portanto, no marketing de relacionamento, novas necessidades serão mais rapidamente 

detectadas, e a empresa ganha vantagem em respondê-las antes de qualquer outra, o que gera 

surpresa para os clientes. Muitas idéias de soluções e inovações podem partir dos próprios 

clientes que utilizam os serviços. Basta criar sistemas e uma política capazes de incentivá-los 

e dar-lhes a oportunidade de declará-las. 

 

2.4 Logística 

 

A logística estuda, dentre outras questões, como a administração pode prover melhor 

nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes por meio do planejamento, 

organização e controle efetivo para as atividades de transporte e armazenagem, suprimento, 

estoque, embalagem dentre outras. 

A logística, atualmente, assume papel de grande relevância para uma organização, 

pois é o caminho mais eficaz para garantir o seu próprio futuro, em um ambiente cada vez 

mais competitivo, que exige das empresas plena capacitação para enfrentar a concorrência que 

cada dia se torna mais acirrada. Neste sentido, ela não atua de forma fragmentada, pois tem se 

relacionado a outras áreas da empresa como a área de marketing. 

De acordo com o CLM, (Conselho de Administração e Logística): 



 33 

Logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente 
e economicamente eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos 
acabados e informação relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, 
com o propósito de atender às exigências dos clientes. (COUNCIL OF LOGISTICS 
MANAGEMENT). 

 

 Para Ballou (2001, p.21), esta missão pode ser resumida como:  dispor a mercadoria 

ou o serviço certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo 

em que fornece a maior contribuição à empresa.  

A logística é classificada em três grandes áreas: a logística de suprimento (entrada), 

que se ocupa da gestão de insumos, matéria-prima, equipamentos, peças etc; as logística da 

produção ou interna, de produtos em processo, acabados ou serviços e; a logística de saída, 

responsável pela transferência ou distribuição física dos produtos acabados ou serviços (saída) 

aos diversos tipos de clientes e consumidores. 

 

2.4.1 Logística: nível de serviço 

 

Para Ballou (1993, p. 73) 

Nível de serviço logístico é a qualidade como que o fluxo de bens e serviços é 
gerenciado. É o resultado líquido de todos os esforços logísticos da firma. É o 
desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes no atendimento dos 
pedidos. O nível de serviço logístico é fator-chave do conjunto de valores logísticos 
que as empresas oferecem a seus clientes para assegurar sua fidelidade. Como o 
nível de serviço logístico está associado aos custos de prover esse serviço, o 
planejamento da movimentação de bens e serviços deve iniciar-se com as 
necessidades de desempenho dos clientes no atendimento de seus pedidos.  

 

E, segundo Lambert (1993), o nível de serviço é a melhor tradução para o 

entendimento das expectativas dos clientes, pois é função da gestão de diversas variáveis 

operacionais do sistema, como processamento de pedidos, transporte e armazenagem, 

delineamento, juntamente com os posicionamentos de preço, promoção e produto, o composto 

de marketing.  

Sharma, Grewal e Levy (1995) afirmam que níveis de serviço criam uma vantagem 

competitiva sustentável, visto que as melhorias introduzidas nos serviços de distribuição de 

uma empresa não são tão facilmente igualáveis quanto às relativas às demais componentes do 

composto de marketing. Uma vez caracterizada a atividade de distribuição física como 

prestação de serviço, pode-se desenvolver uma ferramenta de análise e mediação de qualidade 

em distribuição baseada na teoria do marketing de serviço. 
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O serviço ao cliente é um assunto complexo e é geralmente medido em termos de (1) 

nível de disponibilidade do produto, (2) velocidade e consistência do ciclo de pedidos do 

cliente, e (3) a comunicação que se estabelece entre o vendedor e o cliente. A administração 

deve estabelecer os níveis de serviço ao cliente somente depois de estudar cuidadosamente as 

necessidades do cliente. 

Lambert (1998, p. 112) também destaca o papel do serviço ao cliente na retenção 

destes: 

O nível de serviço ao cliente não apenas determina se os clientes atuais 
permanecerão clientes, mas quantos clientes potenciais se tornarão clientes. 
Portanto, o nível de serviço ao cliente que uma empresa proporciona tem um 
impacto direto em sua fatia de mercado; em seus custos totais de logística; e, em 
última instancia, em sua rentabilidade. Por esta razão, é imperativo que o serviço ao 
cliente seja uma parte integral do desenho e da operação de um sistema de logística. 

 

Para Lambert (1998, p. 112) o significado de serviço ao cliente varia de uma empresa 

para outra. Além disso, os fornecedores e seus clientes muitas vezes têm uma perspectiva 

bastante diferente desse conceito. A grosso modo, o serviço ao cliente pode ser considerado o 

parâmetro do desempenho do sistema de logística em criar utilidade de momento e lugar para 

o produto, incluindo suporte pós-venda. 

É comum a associação de um número de elementos ao serviço ao cliente, embora o 

grau de importância atribuído a cada um deles varie de empresa a empresa, dependendo da 

necessidade dos clientes. Peter Gilmour (apud LAMBERT, 1998, p. 114) elaborou a seguinte 

lista de elementos de serviço ao cliente: 

• Disponibilidade de produto; 

• Serviço e apoio pós-vendas; 

• Tratamento eficiente de pedidos e consultas; 

• Facilidade nos pedidos; 

• Representantes técnicos competentes; 

• Prazo de entrega; 

• Confiabilidade; 

• Demonstração de equipamentos; 

• Disponibilidade de literatura técnica. 

O serviço oferecido é resultado de um grande número de fatores individuais, muitos 

dos quais estão sob controle da logística. Ballou (1993, p. 73) destaca que o nível de serviço 

logístico pode ser considerado como o tempo necessário para entregar um pedido ao cliente 

ou a disponibilidade de estoque, porém estes conceitos não capturam todo o escopo do nível 
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de serviço. O autor destaca que “o produto oferecido por qualquer empresa pode ser 

razoavelmente descrito pelas características de preço, qualidade e serviço.” O serviço 

oferecido pode ser avaliado segundo indicadores, os quais são classificados de acordo com 

sua relação com a transação do produto, como mostra a Figura 2.6, em:  elementos de pré-

transação (que estabelecem um ambiente para um bom nível de serviço); elementos de 

transação (são aqueles diretamente envolvidos nos resultados obtidos com a entrega do 

produto do cliente); e elementos de pós-transação (que representam a gama de serviços 

necessários para apoiar o produto no campo, para proteger consumidores de produtos 

defeituosos, para providenciar o retorno de embalagens  ou tratar reclamações, devoluções ou 

solicitações). 

Os serviços associados aos elementos de pós-transação, embora aconteçam após a 

venda do produto, devem ser planejados nos estágios de transação ou pré-transação.  

O nível de serviço é a soma de todos estes elementos, pois os clientes reagem a este 

conjunto total. Evidentemente, alguns desses elementos são mais importantes que outros.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Elementos do Nível de serviço 
Fonte: Ballou, 1993, p. 75 

 

Para Kotler (1999), administrar o nível de serviço é uma questão de estabelecer 

patamares de atividades logísticas que proporcionem o nível de serviço logístico planejado. 

Porém, é importante identificar os elementos-chave que determinam o serviço, além de 

determinar as necessidades de serviço dos clientes. Diante disso, é possível fixar padrões de 

nível de serviço, bem como planejar serviços extraordinários. Deve-se considerar a relação 

vendas-serviço, avaliando o serviço oferecido, determinando o serviço desejado e 

considerando os diferentes clientes. De acordo com Ballou (2001), para se avaliar o nível de 

serviço, deve-se considerar a relação vendas-serviço, avaliando o serviço oferecido, 

determinando o serviço desejado e considerando os diferentes clientes. Um bom nível de 
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serviço depende do gerenciamento, envolvendo, pré-planejamento quanto aos projetos e 

operações. Ainda assim, deve-se avaliar o desempenho medido, levando em conta duas 

formas: padrões e políticas de serviço. A primeira deve ser norteada pelo desempenho médio, 

a fim definir padrões com detalhes suficientes; a segunda, ou seja, as políticas de serviço 

devem colocar a postura de serviços da empresa aos clientes, sendo resultado direto da 

fixação de padrões. 

Sem dúvida, a distribuição física tem um papel importante para o sucesso das 

organizações, pois é responsável pelas atividades logísticas voltadas ao atendiemnto das 

demandas do consumidor final. A entrega do produto no tempo exato pode representar um 

diferencial competitivo ímpar perante o cliente. 

A eficiência da distribuição, ligada a um serviço ao consumidor, dimensionado de 

acordo com os princípios do marketing de relacionamento, potencializa a ação dos vendedores 

e ajuda a criar e a manter a imagem institucional da empresa.  

Segundo Lambert (1998), o serviço ao cliente representa o componente de colocação 

do mix de atividades de marketing. O atendimento ao cliente pode ser usado para diferenciar 

o produto ou influenciar o preço de mercado – no caso de os clientes estarem dispostos a 

pagar mais por um serviço melhor. 

 

2.5 Canais de distribuição 

 

 “Cada vez mais as decisões de compra são tomadas no ponto-de-venda” 

(CHRISTOPHER, 2000 p 14) e, cada vez mais, os pontos de contato direto entre o cliente e a 

empresa são essenciais para o resultado. Nestes casos, o serviço ao cliente tem um impacto 

significativo na decisão de compra. 

Os canais de distribuição são os caminhos que os produtos ou serviços percorrem para 

chegar aos clientes e constituem a interface entre o marketing e a logística. Para Lambert 

(apud LAMBERT, STOCK et VANTINE, 1998), “um canal pode ser definido como a 

coleção de unidades da organização, tanto internas como externas ao fabricante que executam 

as funções envolvidas no marketing dos produtos”. 

Qualquer unidade organizacional, instituição ou agência que executa uma ou mais 

funções de marketing é um membro do canal de distribuição. E, é fundamental considerar o 

impacto que os canais de distribuição tem na fidelização do cliente. 

Existe um grande número de canais disponíveis, entre eles: 

• Venda direta ao cliente, via e-mail, telefone ou internet;  
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• Representantes, que tipicamente vendem diretamente em nome dos fabricantes;  

• Distribuidoras, que geralmente vendem aos atacadistas;  

• Varejista, geralmente chamados de comerciantes, que vendem aos consumidores 

finais. 

Entre os fatores que devem ser considerados pela administração ao se estabelecer um 

canal de distribuição estão os objetivos de cobertura de mercado, características dos produtos, 

objetivos do serviço ao cliente e rentabilidade. 

De acordo com Novaes (2004, p.110),  “os canais de distribuição selecionados por 

uma empresa são de difícil alteração, mantendo-se fixos por muito tempo, pois envolvem 

outras empresas, agentes, acordos comerciais, etc.”. 

 

2.5.2 Caracterização dos canais de distribuição 

 

Arnold (1999, p. 375) destaca alguns dos elementos que fazem parte dos canais de 

distribuição: 

 Algumas vezes, uma empresa entrega diretamente a seus clientes, mas muitas vezes 
utiliza outras empresas ou indivíduos para distribuir todos os seus produtos ou 
alguns deles ao cliente final. Essas empresas ou indivíduos recebem o nome de 
intermediários. Exemplos de intermediários são atacadistas, agentes, empresas 
transportadoras e proprietários de depósitos. 
Na realidade, existem dois canais envolvidos. O canal de transação relaciona-se à 
transferência de propriedade. Sua função é negociar, vender e contratar. O canal de 
distribuição está relacionado com a transferência ou entrega de produtos ou serviços. 

 

Wroe Alderson (apud LAMBERT, 1998, p.75) explica o surgimento e o papel de 

alguns elementos dos canais de distribuição: 

• Os intermediários do canal evoluem no processo de troca porque podem 

aumentar a eficiência do processo, através da criação de utilidade de tempo, lugar e 

posse. 

• Os intermediários do canal possibilitam o ajuste da discrepância de 

sortimentos, através da execução de funções de classificação e sortimento. 

• As agências de marketing formam combinações de canais para tornar possível 

a rotinização das transações. 

• Finalmente, os canais facilitam o processo de busca pelos consumidores. 

Os vendedores e compradores entram em um processo de busca no qual os 

consumidores tentam satisfazer suas necessidades de consumo e os produtores tentam prever 

tais necessidades. Normalmente, a organização pensa em entregar diretamente a seus clientes, 
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porém nem sempre é possível, ou seja, muitas vezes utiliza outras organizações para distribuir 

todos os seus produtos ou alguns deles ao cliente final.  

A distribuição física através dos canais de distribuição é fundamental para a economia, 

pois, fabricantes, clientes e clientes potenciais estão geograficamente distribuídos. Quando os 

intermediários atendem apenas a seu mercado local, acabam restringindo seu potencial de 

crescimento e lucro. Porém, ao se estender o seu mercado, as organizações podem ganhar 

economias de escalas na produção. Assim sendo, é possível dizer que a distribuição física 

agrega valor de lugar e tempo, colocando os produtos em mercados onde eles ficam 

disponíveis para os clientes no momento em que desejarem.  

Neste sentido, a forma específica pela qual os produtos são movimentados depende de 

vários fatores, tais como: os canais de distribuição que a empresa utiliza. Por exemplo, do 

fabricante para o intermediário (atacadista), deste intermediário para o varejista e deste para o 

consumidor; os tipos de mercados atendidos. As características do mercado, tais como sua 

dispersão geográfica, o número de clientes e o tamanho dos pedidos; as características do 

produto, como por exemplo, peso, densidade, fragilidade e nível de deterioração; os tipos de 

transporte disponíveis para levar o material influenciam na definição dos canais de 

distribuição. 

Existe um grande número de canais disponíveis entre eles: 

• Venda direta ao cliente, via e-mail, telefone ou internet;  

• Representantes, que tipicamente vendem diretamente em nome dos fabricantes;  

• Distribuidoras, que geralmente vendem aos atacadistas;  

• Varejista, geralmente chamados de comerciantes, que vendem aos consumidores 

finais. 

Para medir o desempenho de cada configuração ou de cada canal de distribuição, é 

preciso considerar algumas variáveis, tais como: eficiência nas vendas, oferta de vantagens e 

serviços ao cliente, qualidade de relacionamento com o cliente, variedade de clientes 

atendidos, tempo de resposta para atender a solicitação dos clientes, etc. 

Para Ballou (1993, p.348)  

As atividades logísticas, como quaisquer outras, exigem elevado grau de gestão inter 
e intrafirmas. Mercadorias fluem de fornecedores para compradores por intermédio 
de transportadores. Estas três categorias representam os elementos básicos do canal 
logístico. São, geralmente, razões sociais distintas. Este canal, ou sistema 
interorganizacional, deve ser estruturado e gerenciado pelas mesmas razões que as 
atividades logísticas internas de uma firma, isto é, para balancear custos de 
comportamento conflitante.  
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Os membros do canal não têm o mesmo grau de envolvimento nas decisões tomadas 

no canal e que afetam o desempenho deste. Mesmo assim, compartilham o impacto dessas 

decisões, mesmo que de forma diferenciada. Boa organização do canal reverte em benefícios 

para todos os seus membros.  

 

2.5.1 Classificação dos Canais de Distribuição 
 

De acordo com Novaes (2004) os canais podem ser classificados como: verticais, 

híbridos e múltiplos. 

   Os canais verticais são aqueles em que as responsabilidades sobre a 

comercialização e a operação das mercadorias vão passando de um componente para outro na 

Cadeia de Abastecimento. Assim, por exemplo, a indústria fabrica o produto, o atacadista 

exclusivo estoca e vende aos varejos que comercializa junto ao consumidor final, conforme 

mostra a Figura 2.7. 

 
 

 
Figura 7 - Canais Verticais 

Fonte: Baseado em Novaes (2004) 
 
 

 Esta estrutura de canal é caracterizada por uma preocupação com a transferência da 

responsabilidade de comercialização das mercadorias, onde não é dada  atenção  itens nas  

ações de comercialização, como por exemplo, a pós-venda e nas ações de comunicação, ou 

informação, com os clientes. 

De acordo com Novaes (2004, p.116), nos canais híbridos “uma parte das funções ao 

longo do canal é executada em paralelo por dois ou mais elementos de cadeia de suprimento, 

quebrando o esquema vertical rígido.” Esta estrutura é representada na Figura 2.8. 
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Setor de vendas do fabricante 

 
Distribuidor externo 

 

Unidades de serviço  
(externo e interno) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

CONSUMIDOR 
 

Figura 8 - Estrutura dos canais híbridos 
Fonte: Adaptado de  Novaes, 2004, p. 117 

 
 

Novaes (2004, p.117) esclarece que “um dos problemas encontrados em canais 

híbridos do tipo descrito, é a duplicidade de atuação de alguns dos elementos da cadeia de 

suprimento.” Algumas vezes, um dos elementos da cadeia de suprimento assume parte das 

funções sem provocar alterações significativas na estrutura do canal. Quanto melhor for 

atendido o consumidor, maior o valor agregado na cadeia de suprimento. Assim, o fabricante 

não elimina o apoio dado ao cliente pelos demais elementos do canal de distribuição; ele 

apenas agrega mais valor à cadeia de suprimento. 

O modelo de canais híbridos divide as várias funções dos canais entre os vários 

agentes. Não há assim, duplicidade de funções como acontece nos canais verticais. É possível 

analisar neste modelo, como representado na Figura 2.8, que o fabricante dividiu as atividades 

de comercialização entre três agentes distintos, visando melhorar o atendimento ao mesmo. 

Cada agente foca em uma atividade-fim: 

• Fabricante na produção e venda 

• O Distribuidor Externo na Distribuição Física (não se preocupou com aspectos 

comerciais) 

• As Unidades de Serviço com o atendimento de pós-venda (assistência técnica, 

pesquisa de satisfação, etc) 

Este modelo de atuação paralela permite que cada agente se especialize e cumpra seus 

objetivos finais sem se envolver diretamente na atividade foco do outro elemento da cadeia e, 

principalmente, sem assumir responsabilidades indevidas no processo e sem um elemento só 

responsável por todo o processo (como é o caso, por exemplo, do canal vertical). Em outras 

palavras, é uma cadeia onde cada participante é autônomo nas suas ações, mas a rede se forma 
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em função da complementaridade do negócio (cada elo faz a sua parte por sua própria conta e 

risco). Mas, cabe ressaltar que o desempenho do canal e imagem de cada organização 

depende do desempenho das demais organizações.  

Destaca-se que, pela maior complexidade do modelo, começa a existir um novo 

modelo de remuneração financeira pelas atividades. 

No modelo anterior (Canal Vertical) cada elemento da cadeia agregava seus custos e 

lucratividade no momento em que se envolvia na mesma. Neste modelo, a remuneração é 

realizada por meio de padrões pré-definidos de preço de produto e pelo volume 

comercializado, gerando mais competitividade. 

Nos canais múltiplos, o consumidor final escolhe o canal mais adequado para atender 

suas demandas, avaliando as características de cada canal. Assim, por exemplo,  a indústria 

fabrica o produto, e utiliza vários canais de comercialização, ou múltiplos canais: 

representantes de vendas, venda via internet, venda via telemarketing, atacadistas 

representante, etc.  A Figura 2.9 apresenta a estrutura de múltiplos canais. 

 

 
Figura 9 - Canais Múltiplos 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Neste modelo o fabricante busca maior aproximação dos seus clientes, oferecendo 

maior amplitude de opções para aquisição. 

O consumidor que deseja comprar uma unidade de mercadoria deste fabricante sem a 

necessidade da entrega imediata, e se preocupando mais com o custo, fatalmente irá procurar 

a opção do Setor de Vendas Diretas (por exemplo: pela Internet), evitando assim 

intermediários para que se possa adquirir pelo menor custo possível de comercialização. 

Já o consumidor que necessita da compra da mesma mercadoria, mas tem que lançar 

mão da opção de compra a crédito, e necessita da disponibilização imediata do bem, 

provavelmente irá procurar a opção do varejo, visto a facilidade que o mesmo oferece para o 

suprimento destas duas necessidades. 
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Um pequeno varejista estará mais propício a buscar o atacado, visto a necessidade de 

financiar suas compras e de disponibilidade imediata da mercadoria, além da necessidade de 

aquisição de lotes maiores por preços competitivos e com variedade de modelos. 

Como se pode observar, este modelo desenvolve uma dinâmica muito maior que os 

demais, visto que é preciso, constantemente, criar mecanismos que disponibilizem os 

produtos de uma forma mais adequada aos anseios e condições de aquisição pelos 

consumidores finais.  
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CAPÍTULO 3  

 
 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

 

3.1. A natureza da pesquisa 

 
 

Este trabalho trata do tema relacionado à interação entre canais, mais especificamente, 

da influência do desempenho de canais de serviços sobre a comercialização de bens.  O 

objetivo geral consiste em avaliar a influência de um programa de fidelização de clientes, 

resultado de uma parceria entre uma montadora de veículos e uma instituição financeira, 

sobre as vendas de veículos.   

Para viabilizar esta dissertação, foi realizada uma pesquisa caracterizada como teórico-

empírica. Numa primeira etapa, foi feito um levantamento bibliográfico visando identificar 

estudos que tratassem do tema em questão, com destaque para aqueles relacionados a 

marketing de relacionamento, programas de fidelização e canais de distribuição. Com o 

embasamento teórico adequado e a estrutura da pesquisa definida, foi realizado um estudo de 

caso na Fiat Automóveis, no setor de Marketing de Relacionamento, junto à operadora do 

Cartão Fiat Itaucard. 

Visando permitir o melhor entendimento do contexto, o estudo de caso trata de 

descrever a relação do programa com os clientes e caracterizar as empresas que fazem parte 

dos canais de distribuição utilizados para este cartão. Assim usou-se, a princípio, uma 

abordagem qualitativa para, em seguida, realizar-se uma análise quantitativa. Com dados 

secundários, tanto da base de clientes do cartão Fiat Itaucard quanto de resultados de 

pesquisas realizadas por empresas de consultorias, buscou-se, através do uso de ferramentas 

estatísticas, avaliar os efeitos do programa de fidelização sobre a venda de veículos. 

A abordagem utilizada pode ser caracterizada como qualitativa e quantitativa. 

Conforme afirmam Schiffman e Kanuk (2000): “ao planejar um estudo quantitativo, o 

pesquisador pode não saber que perguntas fazer. Em tais casos, antes de realizar um estudo 

completo, o pesquisador provavelmente irá realizar um estudo exploratório para identificar os 

temas críticos que serão incluídos no instrumento de coleta de dados”.  

No que se refere aos objetivos da pesquisa, o presente trabalho pode ser caracterizado 
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como de natureza descritiva, visto que foi realizado um levantamento com base nas variáveis 

quantitativas (MALHOTRA, 2001 e MARCONI e LAKATOS, 1996). Segundo Malhotra 

(2001), a pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa que tem como principal objetivo a 

descrição de algo, como neste caso, das características do mercado. 

 

3.2 O estudo de caso: o Cartão Fiat Itaucard 

 

No estudo de caso realizado e apresentado a seguir, duas etapas, de naturezas distintas, 

se destacam.  Na etapa qualitativa, foi feito um levantamento visando identificar os principais 

atributos considerados importantes para análise do cartão Fiat Itaucard, como a caracterização 

dos canais de distribuição usados para o cartão e sua relação com os canais de venda de 

veículos. Além disso, se descreve como funciona o programa de fidelização Fiat Itaucard, 

especificando seus objetivos, a forma como é feita a segmentação de mercado e algumas das 

ferramentas de relacionamento com os clientes. Em seguida, é feita uma pesquisa quantitativa 

usando o banco de dados dos clientes e outros dados secundários, de pesquisas de campo 

contratadas a empresas de consultoria. 

A etapa qualitativa permitiu a melhor compreensão do contexto, através da descrição 

dos canais de distribuição usados para os cartões Fiat Itaucard, da interação destes com os de 

venda de veículos, bem como do funcionamento do mercado de cartões e do programa de 

benefícios e fidelização dos clientes do cartão Fiat Itaucard. 

 

3.2.1 Os Canais de Distribuição do Cartão Fiat Itaucard 

 
Parcerias entre a Indústria, intermediários, representantes e facilitadores se tornam 

cada vez mais comum e ganham importância no processo de fidelização, pois o produto 

adequado e com qualidade não é mais suficiente. É preciso garantir que as organizações 

envolvidas no processo de disponibilização do produto ao cliente final, bem como no pós-

venda, sejam efetivas no desempenho de suas funções. Esses desafios têm levado a uma maior 

preocupação com as políticas de relacionamento, que visam melhor entender o 

comportamento dos clientes. Este relacionamento possibilitará manter os clientes atuais e 

garantir os clientes futuros. 

Os relacionamentos de parcerias entre a Indústria automobilística e alguns 

facilitadores do canal de distribuição tem tido, como ponto de partida, a seleção criteriosa de 

uma pequena e seleta base de parceiros. A partir da seleção destes parceiros viabilizam-se 
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políticas envolvendo investimentos em capacitação, ativos específicos e o desenvolvimento 

colaborativo de produtos e serviços. Especificamente, no caso aqui em evidência, ou seja, a 

relação Fiat e Itaú, essa parceria visa a fidelização do cliente.  

O Cartão Fiat Itaucard, resultado da parceria da montadora Fiat com o Banco Itaú,  

pode ser visto como uma ferramenta que permite obter dados sobre os clientes, visando 

melhor entender suas preferências e o impacto de ações de marketing sobre o seu 

comportamento, para buscar adaptar a oferta de serviços/produtos da empresa às demandas. 

Esta parceria existe há 15 anos, iniciada com a Credicard. A princípio, todos os 

clientes que comprassem um veículo Fiat recebiam uma proposta de um vendedor da própria 

concessionária para o pedido de um cartão Fiat Itaucard, podendo usufruir dos benefícios 

ofertados por este cartão. 

Com a participação do Banco Fiat nas vendas do cartão - o Banco Fiat, no início de 

2008, foi comprado pelo Grupo Itaú S/A -, todo o processo ficou mais simples e muito mais 

atrativo para o cliente, já que está proposta não necessita de aprovação, pois neste caso ela já é 

entregue ao cliente aprovada. Isso se faz possível, pois os pré-requisitos para aprovação de um 

crédito para financiamento de automóveis atendem as necessidades requeridas para a 

aprovação de um cartão de crédito. 

Visando esclarecer como é feita esta oferta do cartão, lista-se a seguir os canais usados 

na distribuição do Cartão Fiat Itaucard, os quais são também mostrados na Figura 3.1:  

- Outbound ou Telemarketing Ativo, o qual consiste na abordagem feita pelo 

Telemarketing do Banco Itaú, utilizando a base de dados passada periodicamente pela Fiat de 

todos os veículos que foram vendidos em determinado período, com todas as informações dos 

novos clientes; 

 - Internet, Mala Direta e Inbound ou Telemarketing Receptivo, com destaque para a 

Internet que ganhou importância com a utilização dos portais Fiat; 

 - Vendas Pessoais, que consistem nas vendas realizadas em concessionárias e stands 

do cartão espalhados pelo Brasil. Esta atividade é realizada por empresas terceirizadas pelo 

Banco Itaú e que recebem comissão sobre o número de propostas aprovadas; 

- Banco Fiat, com sede em 100% das concessionárias, o qual, ao avaliar o crédito para 

financiamento de automóveis, obtém informações sobre a capacidade financeira do cliente - 

ou seja, se este tem ou não a possibilidade de ter o cartão - o que evita ofertas que não podem 

ser concretizadas. 
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Figura 10 - Canais de geração de demanda do Cartão Fiat Itaucard 
Fonte: Elaboração Própria 

  

Assim, os envolvidos no processo de distribuição do cartão Fiat Itaucard são 

basicamente: as concessionárias; as empresas terceirizadas, que realizam suas atividades pelo 

canal de Venda Pessoal; e o próprio Banco Itaú, através da Internet e das duas formas de 

telemarketing adotadas, o ativo e o receptivo.  

As concessionárias Fiat podem ser consideradas os principais membros dos canais de 

distribuição, visto que visam manter um relacionamento de longo prazo com o cliente e 

garantir a satisfação do mesmo para viabilizar novas aquisições dos produtos Fiat. A relação 

com a operadora de cartão precisa ser muito estreita para garantir o sucesso desta parceria. 

Assim, a Itaucard disponibiliza promotores de vendas nas Concessionárias com varejo acima 

de 100 carros/mês. A Fiat possui 396 Concessionárias (414 pontos de vendas) em todo Brasil, 

distribuídas por Regionais, conforme mostra o Quadro 3.1. 

 

Regional No de concessionárias 

Belo Horizonte 52 

São Paulo Capital 49 

São Paulo Interior 61 

Rio de Janeiro 40 

Porto Alegre 42 

Recife 58 

Brasília 47 

Curitiba 47 

Quadro 2 - Relação de Concessionárias Fiat no Brasil 
Fonte: Elaboração Própria 

 

BANCO ITAÚ 

CLIENTE FINAL 

CONCESSIONÁRIAS / 
VENDA PESSOAL 

INTERNET E 
MALA DIRETA 

TELEMARKETING 
ATIVO 
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 Visando avaliar o desempenho dos canais de distribuição do cartão Fiat Itaucard, é 

feita uma análise da sua aceitação por parte dos clientes. Para tanto, considera-se os seguintes 

indicadores: o número de contas novas, cancelamentos e transações para os canais de 

distribuição de vendas citados acima. Busca-se assim, identificar qual mais atrai o 

consumidor. É importante ressaltar que um desempenho insatisfatório de um destes canais 

pode afetar negativamente a marca Fiat. 

É realizada uma análise comparativa entre o principal canal de distribuição, em termos 

de participação nas vendas - Telemarketing Ativo ou Outbound – para cada bandeira. Além 

disto, é feita a verificação do processo de interação do programa de cartões com outras áreas 

da Fiat Automóveis.  

 

3.2.2 Cartão Fiat Itaucard e suas características 

 
Além de entender como funcionam os canais de distribuição do cartão Fiat Itaucard, é 

preciso considerar como o mercado está segmentado e quais os dados que sustentam a decisão 

de desenvolver um determinado canal de distribuição ou um diferencial no serviço, com o 

objetivo de aproximar a marca do cliente e estreitar o relacionamento da empresa com o 

mesmo.   

O cartão Fiat Itaucard já é largamente conhecido no Brasil e tem uma carteira bastante 

expressiva: mais de 500.000 cartões distribuídos nacionalmente. O Cartão é oferecido aos 

clientes com duas bandeiras, quais sejam: Mastercard e Visa. Estes cartões podem ser do tipo 

local, utilizados exclusivamente no território nacional; Internacional e Gold.  

Os usuários de cartão devem pagar uma anuidade para terem direito ao uso dos 

cartões. O valor da anuidade varia com o tipo de cartão, conforme mostra o Quadro 3.2, sendo 

oferecido, a todos os clientes, um desconto de 50% na anuidade do titular e um cartão 

adicional grátis no 1°ano, além de uma carência de 6 meses na cobrança da anuidade. Os 

funcionários Fiat, da categoria “Profissional” têm isenção da anuidade, os demais 

funcionários do grupo Fiat têm desconto de 50% e os funcionários das concessionárias Fiat 

têm desconto de 50% somente na 1ª anuidade. 

 Tipo de Cartão  Anuidade Renda Mínima 

Local 3 x R$ 22,00 R$ 1.000,00 

Internacional 3 x R$ 60,00 R$ 2.500,00 

Gold 3 x R$ 60,00 R$ 2.500,00 

Quadro 3 - Valores de anuidade e renda mínima para cada variante de cartão 
Fonte: Dados Fiat Itaucard 
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Os cartões Fiat Itaucard apresentam algumas vantagens aos clientes, sendo a principal 

que, na compra de um Fiat 0 KM, o cliente pode obter descontos através do acúmulo de 

bônus, uma oferta existente desde 1994.  

Há cartões concorrentes nesse segmento, entre os quais se pode citar: GM do 

BankBoston, Auto Rewards do Citibank, Volkswagen do Unibanco.   

Para melhor entendimento do cartão Fiat Itaucard e da emissão das cartas bônus, 

algumas informações são descritas a seguir. 

O bônus corresponde a 5% do valor nominal de transações efetuadas via cartão, com 

limite anual de acúmulo e validade de 48 meses. Ou seja, qualquer compra feita com esse 

cartão dá ao cliente 5% sobre o valor da compra que serão revertidos em bônus. 

A proposta do cartão Fiat Itaucard é oferecer desconto na compra de um carro Fiat 0 

km e, para cada compra, o cliente terá 5% desta revertido em bônus, onde cada 1 bônus 

representa 1 Real, sendo a quantidade mínima para resgate de 250 bônus. O Quadro 3.3 traz 

um resumo destas informações. 

 

Benefício 

5% do valor nominal de todas aquisições realizadas (em reais ou dólares) 
pelos associados (titulares e adicionais) dos cartões Fiat Mastercard ou 
Visa serão convertidos em pontos mediante pagamento da fatura mensal, 
que poderão ser utilizados na aquisição de um Fiat 0Km. 

Valor do Ponto Cada R$ 1,00 gasto é convertido em 1 ponto. (1) 
Cada U$ 1,00 gasto é convertido em 1 ponto. (1) 

Validade dos Pontos 

Os pontos tem validade de 4 anos móveis ou 48 meses. 
(Caso não sejam resgatados nesse período, serão cancelados e 
substituídos mês a mês, da seguinte forma: 
Os pontos obtidos no 1º mês serão cancelados e substituídos pelos bônus 
obtidos no 49º mês. Os bônus obtidos no 2º mês serão cancelados e 
substituídos pelos bônus obtidos no 50º mês, e assim sucessivamente.) 

Número de resgates por ano 
O associado titular poderá solicitar mais de 1 (um) resgate por ano, 
respeitando o limite máximo permitido pela variante do cartão. 

Quadro 4 - Informações sobre o Sistema de bônus do cartão Fiat Itaucard 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 
Para cada variante do cartão Fiat Itaucard, o programa de incentivos estabelece alguns 

critérios, com o objetivo de criar limites para a utilização dos pontos adquiridos, não 

permitindo, desta forma, o acúmulo de um passivo financeiro de volume considerável. Quanto 

ao acúmulo máximo de pontos por ano, verificou-se que a variante Gold é que oferece 

maiores vantagens, seguida da Internacional e da nacional, respectivamente. 

O Quadro 3.4 apresenta os limites para acúmulo de bônus em cada uma das variantes. 
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Variantes Limite de bônus 

Gold máximo de 1.250 pontos a cada ano civil, totalizando 5.000 

pontos ao final de 48 meses. 

Internacional máximo de 500 pontos a cada ano civil, totalizando 2.000 pontos 

ao final de 48 meses. 

Nacional máximo de 250 pontos a cada ano civil, totalizando 1.000 pontos 

ao final de 48 meses. 

Quadro 5 - Limites de bônus por variante 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 

O valor de resgate mínimo é de 250 pontos para todos os cartões. Caso o cliente 

cancele seu cartão, perderá, automaticamente, o saldo de pontos acumulados. Caso o titular 

possua um cartão Fiat Itaucard com a bandeira Mastercard e outro Fiat Itaucard com a 

bandeira Visa, desde que ambos estejam em situação regular de utilização e pagamento, os 

pontos acumulados nos cartões poderão ser unificados, A solicitação da Carta-Bônus poderá 

ser feita em apenas um dos cartões, neste caso, na variante Gold, considerando que a 

quantidade de pontos resultante de sua somatória 5.000 (cinco mil) pontos é permitida 

somente para esta variante.  

A forma de resgate dos pontos, a qual influencia a satisfação do cliente, é feita da 

seguinte forma: 

1. Cliente Titular liga para a Central de Atendimento e solicita o resgate dos  pontos; 

2. O atendente da central verifica os pontos disponíveis para troca e encaminha 

solicitação para análise; 

3. Após a análise é enviado, ao cliente, 3 vias da carta bônus pelo correio; 

4. O cliente tem até 30 dias, após a data da solicitação, para utilizar a carta-Bônus na 

concessionária. 

Em relação às outras montadoras, a conversão de pontos em bônus é mostrada no 

Quadro 3.5. 
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Emissor 

Fiat 

Itaucard 

Banco do 

Brasil 

Chevrolet 

Citibank 

 

Unibanco 

Volkswagen 

Banco 

Real 

Renault 

Unibanco 

Ford 

Compras 5% 3% 6% 5% 4% 5% Benefício 

sobre 
Concessionária      10% 

Carro 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Peças  0,50 0,25 0,50 1,00 0,50 

Seguro   0,50    

Valor dos 

pontos e 

uso  (R$) 

Anuidade  0,20     

Permissão de transferência 

de bônus para familiares  
Sim Não Não Não Não Não 

Valor Máximo de Bônus 

(R$) 
5.000,00 12.000,00 4.500,00 10.000,00 7.500,00 10.000,00 

Validade (anos) 4 3 3 3 3 3 

Quadro 6 - Comparativo com a concorrência 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 

Para ter uma visão da aceitação dos cartões Fiat Itaucard, em todas as suas bandeiras, 

há um sistema de análise das mesmas, chamado de contas–controles, que considera o tempo 

de conta fidelidade, as bandeiras preferenciais, o resgate de pontos, além da idade dos 

associados e o limite de crédito. Estes dados são usados para melhor entender os clientes do 

Cartão.  

 

3.2.3 Segmentação dos Clientes do Cartão Fiat Itaucard 

 

Todos os clientes do Cartão Fiat Itaucard são considerados na análise quantitativa, 

pois neste estudo é usado o banco de dados do cartão, que traz a totalidade dos clientes. Esta 

análise é feita com base nos dados do ano de 2007. 

Considerando as duas bandeiras analisadas, pode-se verificar que a Bandeira 

Mastercard, em todas as três variantes - Nacional, Internacional e Gold - é a mais aceita, 

sendo preferida por 66,37% dos clientes, conforme apresenta o Gráfico 3.1. Esta preferência 

vem mudando, devido ao crescimento da rede Visa nos estabelecimentos comerciais. 
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Gráfico 1 - Comparação entre bandeiras 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 
 

Verifica-se ainda que, para ambas as bandeiras do Cartão Fiat Itaucard, Mastercard e 

Visa, e suas variantes, Nacional, Internacional e Gold, o maior volume é o de cartões 

Internacionais.  

 

 

Gráfico 2 - Comparação entre bandeiras/variantes 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 

O limite de crédito é um dos aspectos mais importantes, pois quanto maior o limite 

maior será a pontuação pelo uso do cartão e maior o valor bônus, o que incentiva a utilização 

deste na compra de um carro Fiat zero quilômetro. O gráfico 3.3 mostra que a  maior parte 

dos clientes mantém um limite de crédito entre R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00, seguido de R$ 

2.500,00 a R$ 3.500,00. 
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Limite de Crédito

2500-3500

1500-2500

Até 1500

3500-4500

4500-5500

superior - 10000

8500-10000

7500-8500

6500-7500

5500-6500

 
Gráfico 3 - Limites de crédito 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 

Quanto à utilização ou ocupação do limite, verifica-se que o associado utiliza, na 

maioria das vezes, de 1 a 20% do seu limite, os quais podem ser convertidos em bônus e 

utilizados na compra de um Fiat zero. O gráfico 3.4 mostra a ocupação do limite de crédito. 

 

Ocupação do limite

de 1 a 20

acima de 100

de 81 a 100

de 61 a 80

de 41 a 60

0

de 21 a 40

 
Gráfico 4 - Ocupação do limite de crédito 

Fonte: Base de Dados Itaucard 
 

Quanto à idade da conta, observa-se, com base nos dados apresentados no gráfico 

3.5, que a maioria possui mais de 5 anos, o que reflete certa fidelidade e até mesmo satisfação, 

face às diversas opções oferecidas aos clientes no mercado de cartões de crédito. Ao 
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permanecer com o cartão Fiat Itaucard, pode-se inferir que, para o cliente, este cartão atende 

às suas expectativas. 

 

 

 

Gráfico 5 - Idade da Conta 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 

 

3.2.4 Análise Longitudinal dos clientes do Cartão Fiat Itaucard 
 

Visando caracterizar como vem evoluindo o Cartão Fiat Itaucard, uma análise 

longitudinal é realizada, com base nos dados dos anos de 2004 a 2007, os quais permitem 

avaliar a aceitação deste cartão ao longo do tempo. 

 Observa-se, com base nos dados mostrados na Tabela 3.1 que, apesar da redução do 

número de contas nos anos de 2004, 2005 e 2006, a variação positiva em 2007 superou todas 

estas quedas anteriores. O número de contas de 2007 é 55% superior aquele de 2004. 

Os Gráficos 3.6 e 3.7 permitem a melhor visualização deste crescimento, onde se 

verifica uma variação mensal do número de contas novas, a qual segue uma tendência de 

sazonalidade, também verificada na Tabela 3.2, onde o número de contas é apresentada m6es 

a mês. O maior número de contas novas concentra-se entre os meses de maio a agosto. 
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Anos Variação (%)  
2004 2005 2006 2007 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2007/2004 

Contas 
novas 

66.796 65.334 58.165 103.609 -2,19 -10,97 78,13 55,11 

Tabela 1 - Evolução das contas do Cartão Fiat Itaucard 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 

 

Gráfico 6 - Contas novas (2006 x 2007) 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 
 

 

Gráfico 7 - Contas novas (2004 x 2005) 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 
 

 
 

Tabela 2 - Dados mensais do número de Contas Novas  
Fonte: Base de Dados Itaucard 
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Como resultado do crescimento do número de contas, houve também um 

crescimento no número de transações realizadas com o cartão. A Tabela 3.3 mostra o aumento 

do número de transações entre os anos 2004 a 2007.  

 

Anos Variação (%) 
2004 2005 2006 2007 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2007/2004 

N. de 
transações 

1.590.016 1.799.339 1.980.063 2.206.825 13,16 10,09 11,40 38,79 

Tabela 3 - Evolução do número de transações anuais do Cartão Fiat Itaucard 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 

Os Gráficos 3.8 e 3.9, apresentados a seguir, mostram que este número de transações 

também sofre um efeito sazonal, com maiores valores nos meses de novembro e dezembro. A 

Tabela 3.4 apresenta os valores mês a mês. 

 

 
Gráfico 8 - Número de Transações (2004 x 2005) 

Fonte: Base de Dados Itaucard 
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Gráfico 9 - Número de Transações (2006 x 2007) 

Fonte: Base de Dados Itaucard 
 
 

 
 

Tabela 4 - Número de Transações mensais para os anos de 2004 a 2007 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 
 

 
3.2.5 Influência do cartão Fiat Itaucard sobre a venda de veículos 

 

Com o objetivo de avaliar a influência do bônus oferecido pelo cartão de crédito na 

tomada de decisão sobre a compra de um carro Fiat, dados de uma pesquisa com os clientes 

foram analisados.  Esta pesquisa foi realizada por uma empresa de consultoria sendo os dados 

apresentados a seguir caracterizados como secundários.  

Esta pesquisa, solicitada pela Fiat e contratada pelo Itaú, teve o objetivo de avaliar a 

percepção do cliente com relação ao programa de incentivos do cartão Fiat Itaucard. 

Conduzida nos meses de setembro e outubro de 2006 com 345 clientes, via telefone, a 

amostra foi formada por clientes que possuíam o cartão Fiat Itaucard ativo. Segundo os 

resultados desta pesquisa, na maioria dos casos, o bônus acumulados no cartão é um dos 

fatores decisivos na compra de um carro novo, o que comprova um dos objetivos desta 

pesquisa que era avaliar o uso do bônus na compra de um carro Fiat como elemento 

motivador para tal aquisição. 
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Os resultados mostram que, para 53% dos pesquisados, a Fiat é sua marca preferida de 

carro e o bônus do cartão Fiat Itaucard reforça sua escolha por um carro dessa marca. Por 

outro lado, 30% acreditam que na hora de comprar um carro e por estar em dúvida sobre qual 

marca comprar, os bônus do cartão levam a optar por um carro da Fiat. Outros 17% dos 

pesquisados revelam que a Fiat não era uma marca que considerava comprar, mas os bônus 

acumulados no cartão Fiat Itaucard levaram a comprar um carro dessa marca.Estes valores 

são mostrados no Gráfico 3.10. 

Verifica-se, com base nestes dados  que o mesmo contribui para alavancar o volume 

de vendas dos veículos e estabelecer um relacionamento com o cliente.  

 

 

Gráfico 10 - Influência do Bônus sobre a decisão de adquirir carro Fiat zero  
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 

A análise do número de cartas bônus também mostra a aceitação do programa por 

parte dos clientes. A Tabela 3.5 apresenta alguns dados relacionados ao número de cartas 

bônus emitidas e os seus valores, além da participação da Fiat e do Itaú no pagamento das 

cartas. 
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Tabela 5 - Participação do cartão na venda de veículos 
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 

Pode-se observar, com base nos dados que, entre 2000 a 2007, o cartão Fiat Itaucard 

representou, em média, 4,77% do emplacamento Fiat, sendo extremamente importante nos 

anos onde as vendas sofreram uma queda, como nos anos de 2003 e 2004, chegando a 

representar até 5,56%. 

Observa-se também, com base nestes dados, que este programa traz uma vantagem 

financeira para a Fiat, pois do valor total de bônus, apenas 16,66% ficou a cargo da Fiat, 

sendo o restante arcado pelo do Itaú.  

 
3.2.5  Análise do desempenho dos Canais de distribuição do cartão Fiat Itaucard 

 

Como descrito anteriormente, o cliente potencial pode adquirir o seu cartão por meio 

dos canais: Internet, Mala Direta, Inbound ou Telemarketing Receptivo, Outbound ou 

Telemarketing Ativo ou por meio de Vendas Pessoais. Estes múltiplos canais permitem uma 

melhor acessibilidade ao cartão Fiat Itaucard e este pode constituir um atributo importante na 

escolha do cartão de crédito por parte do cliente.  

Em relação a esses canais de distribuição, os dados que representam o número de 

clientes conquistados revelam que, de janeiro de 2006 a agosto de 2007, todos os canais 

apresentaram crescimento nas vendas. No entanto, pode-se destacar o canal outbound como o 

que mais cresceu neste período. O Gráfico 3.11 mostra a participação de cada canal no total 

das vendas. 

 



 59 

 

Gráfico 11 - Vendas por canais (2006/2007)  
Fonte: Base de Dados Itaucard 

 
Apesar do crescimento do canal outbound, observado no Gráfico 3.11, percebe-se 

que este canal apresenta uma queda em número de clientes conquistados a partir de junho de 

2007, quando o canal Banco Fiat tem um forte aumento nas vendas.  

Verifica-se ainda, com base nos dados levantados, que o principal canal de 

distribuição do Cartão Fiat Itaucard é o Telemarketing Ativo ou Outbound.  

O canal Outbound, no acumulado do ano de 2007 até o mês de agosto de 2008, 

representava 56% das vendas do produto, frente a 34% realizado nas concessionárias e pontos 

de vendas do cartão, as vendas pessoais e, 6% do Banco Fiat.  

Sem dúvida, o canal de distribuição com melhor desempenho em termos de número de 

clientes conquistados é o Outbound, quando se considera todo o período de análise. Apesar 

disso, o Banco Fiat é um canal recém implantado e mostra um crescimento considerável, entre 

100 e 200% ao mês. Tendo em vista o pouco tempo de existência e as facilidades que oferece 

aos clientes, no momento da contratação, deverá ter uma participação significativa em pouco 

tempo. 

 

3.2.6  Análise qualitativa do desempenho dos canais Fiat Itaucard 

 

Embora tenha sido priorizada a análise quantitativa sobre a qualitativa, alguns 

atributos são considerados importantes para que os canais de distribuição ofereçam um nível 

de serviço que satisfaça o cliente final.  

Os atributos, considerados na análise qualitativa para fins desta pesquisa, incluem 

aspectos relacionados tanto a distribuição do cartão quanto a facilidade da troca pela carta 
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bônus, processo que influencia diretamente a marca Fiat. Os atributos são: a disponibilidade 

do produto, a flexibilidade, a acessibilidade,  a cortesia do pessoal no programas de incentivo 

e a clareza das informações. Estes aspectos também foram analisados a partir das informações 

extraídas do banco de dados Fiat Itaucard para cada um dos canais trabalhados. 

No que se refere ao atributo disponibilidade do produto, este diz respeito ao tempo que 

o cliente aguarda desde o momento em que a solicitação foi feita até o momento que recebe o 

cartão, podendo ser chamado de lead time, ou tempo do ciclo do pedido. O cartão Fiat 

Itaucard é disponibilizado ao cliente que pretende ter um cartão de crédito pela primeira vez 

ou mesmo mudar de bandeira ou adquirir cartões adicionais. Para tanto, basta o cliente fazer o 

pedido do cartão ou aceitar proposta a ele oferecida pelos diversos canais de distribuição, 

desde que o cliente atenda às exigências contratuais. Dentre os canais avaliados, ficou claro 

que a Internet se caracteriza por ser o canal que em menor tempo responde a necessidade do 

cliente, disponibilizando o cartão no prazo mais curto. 

Quanto à acessibilidade, considerado neste estudo como o critério que avalia o quanto 

o canal é amigável e de fácil acesso aos clientes do cartão Fiat Itaucard, qualquer pessoa que 

atenda às exigências contratuais pode adquirir um cartão Fiat Itaucard, em suas diferentes 

bandeiras, mesmo que sua intenção não seja a compra de um carro Fiat zero.  A acessibilidade 

também é influenciada pelo número de canais disponível para atender o cliente, seja na pré-

venda ou na pós-venda e, os canais utilizados para os cartões Fiat Itaucard são vários: 

Internet/Mala Direta/Inbound, Outbound e Vendas Pessoais. 

Uma descrição do funcionamento de cada canal com os comentários sobre os 

problemas identificados, com base me registros de reclamações de clientes, é mostrada no 

Quadro 3.6. 

Canal Processo 
Comentários e problemas 

identificados 

Concessionária/ 
Vendas 
pessoais 

O cliente é abordado no momento da entrega do 
veículo;  
A entrega do veículo pode ser feita pelo vendedor, 
entregador técnico ou promotor do cartão (em 
algumas concessionárias o promotor faz a função 
do entregador técnico); 
A proposta, juntamente com o manual do 
proprietário, é preenchida pelo promotor que 
anexa cópia da NF do veículo, CPF e RG do 
cliente; 
A proposta é encaminhada para validação e análise 
de crédito;  
Para veículos usados, o cliente preenche uma 
proposta padrão e anexa os mesmos documentos; 
O promotor é remunerado por proposta validada. 

O cliente não percebe que assinou a 
proposta do cartão, alega não ter 
solicitado e cancela o cartão;  
Alguns promotores abordam o 
cliente como se o cartão fosse grátis 
e o cliente só percebe que não é 
quando vence a carência de 6 meses 
e a anuidade é cobrada. 
 

Outbound/ Periodicamente, a Fiat disponibiliza o cadastro de Há problemas na qualidade das 



 61 

Telemarketing clientes que compraram um carro Fiat 0Km para 
abordagem através de Telemarketing; 
A proposta é feita aos clientes por funcionários de 
uma empresa de telemarketing terceirizada. 

informações do cadastro 
Este público, em geral, não gosta de 
ser abordado através do 
telemarketing 

Mala Direta/ 
Inbound 

Está sendo feito teste com vendas através de mala 
direta para análise do potencial deste canal  

É um canal passivo  

Internet A interação com os clientes é feita através do site 
da Fiat na opção “monte seu carro”, onde é 
apresentada uma simulação de informações sobre 
a carta bônus; 
Os não clientes também podem solicitar o cartão 
Fiat Itaucard através do site da Fiat. 

Também caracterizado como canal 
passivo. 
 

Quadro 7 - Descrição da abordagem para oferta do cartão nos vários canais 
Fonte: Elaboração Própria 

 
Quando se trabalha a fidelização de clientes ou qualquer outra disciplina relacionada 

ao atendimento dos mesmos, um dos pontos foco de constantes análises certamente é a 

cortesia no atendimento. No caso da pesquisa realizada não foi diferente. Foi avaliada a 

satisfação dos clientes e parceiros quanto a cortesia do pessoal no programa de incentivo. 

Iniciando no momento de solicitação de uma proposta para adesão ao Cartão Fiat Itaucard até 

ao resgate dos pontos e a utilização dos benefícios, e apesar dos históricos negativos 

relacionados as centrais de relacionamento dos cartões de crédito hoje disponíveis no 

mercado, o nível de satisfação quanto ao atendimento foi satisfatório. 
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CAPÍTULO 4  

 

 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

Com base na revisão teórica, se pode observar que a fidelização dos clientes é 

apontada como uma das principais formas de manter a rentabilidade do negócio e aumentar as 

vendas. A idéia de aproximar a empresa do mercado consumidor para conhecer melhor as 

demandas dos clientes e oferecer serviços baseados nos desejos destes consumidores é a base 

do marketing de relacionamento. 

Os programas de fidelidade utilizados pelas organizações, em geral, estão baseados em 

3 pilares. O primeiro é o relacionamento, que estabelece um canal de comunicação direta com 

o cliente, uma relação interativa. O segundo é o reconhecimento, a oferta de benefícios que 

diferencie o cliente dos demais, que o faça se sentir parte de um grupo especial. E, o último, a 

recompensa, através de prêmios proporcionais ao seu consumo, visando incentivar o cliente a 

aumentar o seu consumo tradicional. 

Neste trabalho, procurou-se caracterizar o Cartão Fiat Itaucard, o qual pode ser 

considerado um programa de fidelidade, o qual tem alcançado resultados satisfatórios. Com 

base nos dados coletados, se pode observar que a “fidelização”, através da recompensa que o 

Cartão Fiat Itaucard se propõe, levou cerca de 47% de clientes do cartão Fiat Itaucard -

considerando os que tinham dúvida sobre que marca adquirir e aqueles que decidiram pelo 

veículo Fiat devido ao bônus - a adquirir um carro da marca Fiat. 

Além disso, a parceria com o Itaú, através do cartão, faz com que, como se pôde 

observar na Tabela 3.5, o banco Itaú contribua com aproximadamente 80% do pagamento da 

carta bônus, mostrando que a parceria entre os canais de distribuição seja positiva para a 

Instituição financeira e para a montadora. Assim, cerca 5% dos veículos vendidos, foram 

adquiridos com o uso de bônus. Este percentual representa, em termos de faturamento, cerca 

de 4% das vendas de veículos Fiat no Brasil. 

Gordon (1998) afirma que, uma vez que muitos clientes querem uma associação com 

um horizonte temporal mais amplo, o profissional de marketing precisará, primeiramente, 

desenvolver um apoio interno para criar um relacionamento durável com os clientes em 

benefício de ambos, fornecedor e cliente. A análise feita neste trabalho mostra, a priori, que 

cerca de 52% dos clientes são clientes Fiat Itaucard há mais de 4 anos. Ao considerar a 
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concorrência neste setor com cartões que, inclusive, oferecem bônus superiores a 5% do valor 

gasto no cartão ou valores maiores de descontos na compra de veículos novos, esta taxa de 

retenção de clientes parece ser satisfatória. É claro que, com análises e pesquisas sobre as 

razões que levaram os clientes a deixarem de usar o cartão Fiat Itaucard, o cartão e todo o 

programa de fidelidade, poderá se modificar com o objetivo de se adequar as novas 

necessidades dos clientes, para que este relacionamento tenha um horizonte temporal maior. 

Com destaque para atender as demandas dos clientes mais rentáveis ou, mais valiosos.  Cabe 

aqui a observação de Day (2001): 

As empresas orientadas para o mercado conhecem tão bem seus mercados que são 
capazes de identificar e alimentar seus clientes valiosos e não tem escrúpulos para 
desencorajar os clientes que drenam lucros – aqueles que são inconstantes e custam 
caro atender. Assim, orientar-se para o mercado é ter a disciplina para fazer opções 
estratégicas saudáveis e implantá-las de forma coerente e completa e nào ser tudo 
para todos.  

 

E, quando se trata dos clientes valiosos o atendimento dado a estes é de fundamental 

importância para sua satisfação. 

Os canais de distribuição do Cartão Fiat Itaucard são peças fundamentais neste 

processo de fidelização, pois como o público alvo deste produto são os atuais e futuros 

clientes da Fiat a qualidade do atendimento pode ser um aspecto decisivo neste processo. 

Conforme se pode verificar no Quadro 3.6, o uso, exclusivamente, dos canais 

concessionárias não conseguiria a abrangência e velocidade adequada para atendimento deste 

mercado. 

A adoção de uma estrutura de múltiplos canais na comercialização do cartão Fiat 

Itaucard auxilia na divulgação da marca Fiat e leva clientes potenciais a tornarem-se clientes 

Fiat, através dos atrativos oferecidos pelo cartão.  

Conforme mostrado na pesquisa, o canal Outbound é o canal com maior índice de 

conversão e venda de cartões, o que se justifica devido ao grande potencial de mercado que 

pode ser abordado pelo Telemarketing.  No entanto, este canal pode afetar negativamente a 

imagem da empresa, pois há muitos clientes que não gostam, de ser abordados por 

telemarketing.  

 

Na análise dos últimos meses, se verifica a queda da participação do canal Outbound e 

o crescimento do canal Banco Fiat o qual, em poucos meses, já vem apresentando 

participação significativa nas vendas, o que nos leva a crer que, em pouco tempo, este se 

tornará um dos principais canais de distribuição do Cartão Fiat Itaucard. 
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Este novo canal de distribuição foi desenvolvido para atender um segmento de 

mercado que pode promover o crescimento das vendas, ao atingir segmentos não atendidos 

pelos demais canais.   

Nas palavras de Stone e Woodcock (1998, p. 135): “O problema não resolvido que 

você não conhece é sempre o mais perigoso. Ele se dissemina e, eventualmente, o seu cliente 

vai embora.” Esta afirmativa leva a considerar aspectos subjetivos na análise da fidelização 

dos clientes. O Quadro 3.6 traz algumas observações concernentes a cada um dos canais no 

que diz respeito ao processo de abordagem do cliente e algumas vantagens e desvantagens, 

com o objetivo de identificar a possíveis problemas anteriormente não identificados. 

Este é um dos aspectos negativos na relação entre os canais. Pode-se citar casos em 

que os clientes, insatisfeitos com a atitude da empresa financeira deixam de ser clientes da 

montadora. Ou seja, a influência do desempenho de um canal de serviços sobre o canal de 

vendas de veículos pode ser mostrada, inclusive com relatos de casos de clientes: 

Ao adquirir um veículo em concessionária Fiat foi oferecido um cartão de credito do 
Itaucard (disseram que sem anuidade). Após + ou - seis meses com o cartão em 
nosso poder (SEM DESBLOQUEIO E SEM USO), RECEBEMOS UMA FATURA 
DE COBRANÇA DE ANUIDADE. Ligamos, Então, para a Central 4004 [...] 
 

 A situação inversa também é possível, ou seja, no caso de insatisfação com o veículo 

adquirido com bônus do cartão, o cliente deixe de ser cliente do banco.  

Aqui se pode destacar o problema com as vendas pessoais, onde o aspecto clareza e 

confiabilidade das informações precisa ser melhor controlado, a fim de evitar problemas  que 

possam levar a perda de clientes. Esta é uma das vantagens dos canais onde o controle é 

maior, como é o caso do canal Internet. Além disso, este canal pode funcionar como canal 

pós-venda, permitindo à empresa montadora obter informações sobre as reclamações dos 

clientes e, assim, ter um maior sobre as ações da sua parceira que possam afetar 

negativamente sua imagem. 

A maior fluidez das funções dos elementos dos canais constitui uma tendência, 

verificada neste estudo, e identificada na literatura. O papel da instituição financeira, ou seja o 

Banco Itaú e o serviço do cartão Fiat Itaucard, é também de geração de demanda por veículos. 

Estes canais fazem, assim, parte dos canais de distribuição da montadora, os quais podem ser 

classificados como híbridos. Como afirma Novaes (2007), as funções desempenhadas pelas 

organizações são agora definidas à partir do consumidor final, analisando-se suas 

necessidades e preferências, bem como as vantagens oferecidas a ele pela concorrência, e se 

vai a procura da melhor estrutura de distribuição que possa atendê-lo satisfatoriamente 
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Com base na revisão teórica, no que diz respeito à relação entre os canais de 

distribuição e a fidelização dos clientes, este trabalho comprova que o desempenho de funções 

por diferentes membros de diferentes canais,  influenciam consideravelmente a satisfação dos 

clientes e, conseqüentemente, o processo de  fidelização destes. Assim, a Logística e o 

Marketing quando trabalhados em conjunto podem proporcionar resultados satisfatórios, 

sustentados pelos pilares de relacionamento, reconhecimento e recompensa.  

 Por fim, como resultado do procedimento adotado nesta pesquisa, pode-se 

sugerir uma sistemática para avaliação do impacto de um cartão na fidelização de clientes, 

conforme mostra o esquema a seguir: 

 
 

 
 

Cada etapa do esquema apresentado sugere uma série de análises que resultam na 

avaliação de um programa de incentivo com o objetivo de fidelização de clientes com a 

utilização de um cartão de crédito, estas etapas são descritas como: 

 

• Descrição dos programas: O objetivo desta etapa é descrever com detalhes o programa de 

incentivo estudado com todas suas características específicas. Entender como funciona o 

programa com relação ao acúmulo de pontos e como estes são resgatados pelos clientes. 

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE 
FIDELIDADE CONCORRENTES 

ANÁLISE DA BASE DE DADOS DOS 
CLIENTES 

PESQUISA COM A BASE DE CLIENTES 
ATIVOS 

PESQUISA COM A BASE DE CLIENTES 
DA MONTADORA 

ANÁLISE DO % DE VENDAS 
ESTIMULADAS PELO CARTÃO 
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O estudo dos canais de distribuição utilizados pelo programa é de extrema importância 

para a validação destes canais com relação a sua efetividade de venda do cartão e de 

incentivo à fidelização e à venda de veículos utilizando o resgate dos pontos. 

 

• Análise dos programas de fidelidade concorrentes: Hoje no mercado, para qualquer 

segmento existem diversos programas de fidelidade disponíveis, esta comparação entre o 

programa estudado e todos seus concorrentes é importante para identificação de 

oportunidades de melhoria para adequação do produto às novidades do mercado ou às 

demandas dos clientes. 

Características como todos os outros benefícios agregados aos programas, limites e travas 

para resgates dos pontos, seguros, taxas e todas as outras variáveis ligadas ao negócio de 

cartões de crédito devem necessariamente precisam ser avaliadas e comparadas. 

 

• Análise da base de dados de clientes: A base de dados de clientes nos traz informações 

importantíssimas sobre o habito de consumo dos mesmos. Limites de créditos, capacidade 

de endividamento, o percentual de utilização do limite e várias outras informações 

financeiras são chaves para a adequação do programa de fidelidade ao perfil desta base 

que está em constante mudança. 

Nesta análise da base total de clientes, podemos identificar como exemplo que o volume 

de venda de cartões está dentro do objetivo traçado, porém, a grande maioria dos cartões 

emitidos não é utilizada nos primeiros 3 meses, neste caso a análise da base nos serviu 

como um diagnóstico de um problema que agora conhecido pode ser trabalhado. 

 

• Pesquisa com base de clientes ativos: No caso de clientes ativos, análise se restringe aos 

cartões em utilização. Este estudo é muito útil no caso de implementações de ações 

corretivas ou até mesmo estratégicas/motivacionais. Como exemplo, em uma base de 

clientes que possui um baixo percentual de ocupação do limite de crédito, assim que 

identificado esta característica, ações que estimulem a utilização do cartão podem ser 

feitas para o aumento deste índice, desta forma cumprindo o objetivo do produto. 

Da mesma forma, o aumento do ticket médio e da quantidade re resgates efetuados, 

podem ser mensurados e estimulados para a maior fidelização dos clientes e 

consequentemente maior vendas de veículos utilizando os benefícios do programa. 
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• Pesquisa com base de clientes da montadora: Nem todos os clientes da montadora são 

clientes do cartão de crédito. Estes clientes em potencial podem não ter sido abordados 

devido à deficiência de um canal de distribuição do cartão. Por este motivo a importância 

da pesquisa realizada com a base de clientes da montadora se torna extremamente 

importante para sanar eventuais problemas dos canais de distribuição. 

 

• Análise do percentual de vendas com o cartão: Uma das poucas formas de avaliação da 

efetiva importância de um programa de fidelidade vinculado a um cartão de crédito é o 

índice que apresenta a relação entre as vendas de veículos da montadora e a quantidade de 

resgate de pontos efetuados pelo programa. Quanto maior este índice mais claro é o 

cumprimento dos objetivos pelo programa. 
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CAPÍTULO 5  

  

CONCLUSÃO 

 

 

O cartão de crédito tem sido cada vez mais utilizado, dada à sua praticidade, a maior 

segurança, visto que as transações não são feitas com dinheiro, aos benefícios como prazo 

para pagamentos, bônus e outros prêmios concedidos com base na utilização, na pontuação 

acumulada. Neste sentido, O cartão Fiat Itaucard procura agregar valor para competir em 

tempo real, sendo uma estratégia eficaz na atração e fidelidade do cliente, embora tenha 

verificado que, em comparação a outros cartões concorrentes, há muita similaridade nas 

formas de relacionamento e ofertas de bônus. 

Esta pesquisa conduziu a conclusão de que o desempenho dos canais de distribuição é 

fundamental para o relacionamento entre as empresas e os seus clientes, visto que as pessoas 

desejam formas de relacionamento diretas, com respostas imediatas. O cartão Fiat Itaucard 

utiliza como múltiplos canais de venda, como: vendas pessoais, Internet/Mala Direta/Inbound 

e Outbound. E, em relação ao canal de venda de veículos Fiat desempenha o papel de indução 

da demanda, podendo ser caracterizado como elemento de geração de demanda dos canais de 

venda de veículos. Neste caso, dá aos canais de distribuição dos veículos uma característica 

de canal híbrido. 

Como a informatização vem fazendo parte do dia-a-dia dessas pessoas, o canal 

Outbound se mostrou bastante utilizado na venda do cartão Fiat Itaucard, seguido da venda 

pessoal e com forte tendência de aumento das vendas no canal Banco Fiat. 

Verificou-se pela análise de cartões semelhantes, resultados de parcerias de outras 

instituições financeiras com montadoras, que os concorrentes vem buscando oferecer 

diferenciais competitivos, na disputa pelo cliente – alguns dão descontos, enquanto outros 

oferecem gratuidade, dependendo da importância do cliente para a instituição. De certa forma, 

isto mostra tentativas de responder de forma mais adequada às demandas dos clientes. 

Para enfrentar esse mercado, acredita-se que as empresas precisam, cada vez mais, 

buscar parcerias com empresas de outros produtos e serviços, visando conquistar e reter o 

cliente. Neste aspecto, a Fiat buscou parceria com o banco Itaú e vem obtendo crescimento no 

volume de vendas de cartões e do uso do bônus na compra de um carro Fiat zero, trazendo 

benefícios e resultados significativos para ambas as empresas. Por meio dos dados relativos à 
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Carta Bônus e o total de emplacamentos, verificou-se que o bônus é um fator importante no 

processo de decisão de compra de um carro Fiat zero.  

Todo este processo de aumento de vendas tanto da Fiat quanto do Banco Itaú 

(parceria) é entendido pelo papel da logística nos canais de distribuição, que procura a 

satisfação do cliente e meios eficazes de chegar até os mesmos, acrescentando atributos 

motivacionais para permanência do cliente com essa parceria.  

Retomando a hipótese orientadora desta pesquisa, ou seja “a qualidade e efetividade  

dos serviços de distribuição prestados por meio do cartão Fiat Itaucard passa pelo crivo do 

cliente e dos prestadores, sendo estes últimos os responsáveis pelo sucesso do produto final. 

Desta forma, a fidelização do cliente pode ser satisfatória devido à interação entre os canais 

de distribuição e o marketing de relacionamento como ferramenta para atrair e manter o 

cliente”. 

Cabe ressaltar que para a empresa atingir vários segmentos do mercado, deve se 

preocupar com o nível de serviço, projetar ofertas separadas para cada um dos segmentos que 

pretende atingir, fazer promoção e distribuição adequados à cada segmento, aumentar a 

capacidade para delinear as oportunidades de marketing, além de procurar o ajustamento mais 

eficiente dos produtos, serviços e programas de marketing da empresa ao mercado.  

É importante acompanhar as tendências e as exigências do mercado.  

As análises apresentadas nesta pesquisa se limitaram aos canais de distribuição do 

cartão Fiat Itaucard, sobretudo no que se refere ao crescimento de vendas em cada um deles, 

não revelando o perfil dos clientes nem os motivos que os levam a adquirir ou cancelar esse 

cartão. Por acreditar que esta pesquisa pode ser ampliada, sugere-se como trabalho futuro 

apresentação de novas propostas de relacionamento com base no perfil dos clientes Fiat 

Itaucard. 
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