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RESUMO 
 

O presente trabalho buscou identificar as formas de fidelizar as clientes da loja Mona Roupas e 
Acessórios, além de obter um maior conhecimento sobre os fatores que levam à satisfação ou 
insatisfação de suas clientes. Desta forma, foi realizado uma pesquisa, através do uso de um 
questionário, aplicado apenas ao público feminino e que já realizou compras ao menos uma vez 
na loja. O questionário ficou disponível duas semanas, de 29 de setembro de 2020 à 12 de 
outubro de 2020, a fim de alcançar o maior número possível de respondentes. Através dos 
resultados obtidos, pode-se notar que as clientes possuem um alto grau de satisfação com a loja, 
onde dentre diversos pontos levantados, apenas três se encontraram abaixo do índice de 90% 
de satisfação. Quando abordado sobre a fidelização, mais de 80% afirma que retornaria à loja a 
fim de realizar novas compras, além de que segundo o Net Promoter Score, praticamente 90% 
das clientes se consideram fiéis e promotoras da loja. Por mais que haja muitos pontos positivos, 
alguns fatores precisam ser melhorados, tais como implementar cartões fidelidade, voltar a dar 
destaque as peças de roupa que possuem um melhor custo-benefício, trabalhar com tamanhos 
maiores e a longo prazo pensar em estratégias que melhorem o principal fator de 
descontentamento das clientes, a falta de um estacionamento. 
 

Palavras-chave: Marketing de Relacionamento; Fidelização de Clientes; Satisfação  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

                                                                                          
 
 

ABSTRACT 
 

This paper sought to identify the means used to build customer loyalty from “Mona Roupas e 

Acessórios” store, in addition to obtain a bigger knowledge about the factors that lead to 

satisfaction or dissatisfaction of it’s customers. Thus, a search was performed, through the use 

of a questionnaire, applied only to female public and that has already purchased at least once in 
the store. The questionnaire was available for two weeks, from September 29, 2020 to October 
12, 2020, in order to reach as many respondents as possible. Through the results obtained, it 
can be noted that customers have a high level of satisfaction with the store, where among several 
points raised, only three were below the 90% satisfaction rate. When approached about 
customer loyalty, over 80% say they would return to the store in order to make new purchases, 
besides that according to Net Promoter Score, practically 90% of customers consider 
themselves loyal and promoters of the store. Although there are many good points, some factors 
need to be improved, such as implement loyalty cards, return to highlight clot hing that has a 
better cost-benefit ratio, work with larger sizes and in a long term think in strategies to improve 
the main factor of discontent among customers, the lack of a parking lot.  

Key-words: relationship marketing; customer loyalty; satisfaction 
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1 INTRODUÇÃO 

 
De acordo com Gomes e Kury (2003), nos últimos 60 anos o marketing tem passado por 

algumas mudanças. Primeiramente era direcionado apenas ao produto, produção em grande 

escala e mercadorias com preços baixos, conhecido como Marketing 1.0. Essa fase pode ser 

citada na época da Revolução Industrial, onde o maior objetivo era a padronização de produtos 

e o ganho em grande escala. Nessa época não existia a necessidade de escolha para o 

consumidor.  

Já o Marketing 2.0 surge na era da informação, e tem como principal objetivo o cliente. 

Nessa era, o papel do marketing já não é algo tão fácil de ser colocado em prática, pois os 

consumidores são mais informados e fazem comparações entre produtos e serviços ofertados 

pelas organizações, onde seus desejos também são mais facilmente atendidos.  Os clientes ainda 

são alvos de campanhas publicitárias e de marketing, além disso, não possuem tanta consciência 

das estratégias que são utilizadas e que influenciam suas escolhas na hora de comprar 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). 

A era voltada para valores, é conhecida como Marketing 3.0, onde o modo de se tratar 

os consumidores é mudado. Agora, os mesmos buscam por satisfação emocional também, onde 

seus anseios são atendidos. Assim como o Marketing 2.0, que é direcionado ao consumidor, o 

Marketing 3.0 também possui essa mesma premissa, porém as organizações que praticam esse 

tipo de marketing, contribuem mais para a missão, visão e valores e possuem o objetivo de 

solucionar os problemas encontrados pela sociedade (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 

2010). 

O mais recente, nomeado como Marketing 4.0, traz consigo uma abordagem e um 

aprofundamento do marketing centrado no ser humano, sendo possível compreender todo o 

aspecto da jornada do cliente, tendo como objetivo humanizar as marcas. Além disso, para os 

autores o Marketing 4.0 representa a mudança digital, onde empresas que investiam apenas em 

propagandas na TV ou jornais para conquistar clientes, hoje precisam se reinventar e apostar 

na transformação digital (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

Segundo Kotler e Keller (2006), as empresas possuíam um único foco, obter lucro em 

cada transição. Hoje, acreditam que há outros pontos que devem obter a mesma importância, 

como os clientes, produtos e os canais mais lucrativos. Sendo assim, projetam o valor de um 

cliente individual durante um tempo, e em cima disso estimam ofertas e preços para que tenham 

lucro no período de vida desse cliente. Na atualidade, as empresas têm se preocupando muito 
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mais em manter os clientes que já possuem do que atrair um novo cliente,  sendo que esse 

segundo custa muito mais caro do que reter um cliente que já existe.  

Conforme Kotler e Keller (2006), com a evolução da tecnologia e a praticidade ofertada 

pela era digital em que vivemos, os consumidores estão cada vez mais informados e assim 

esperam que as empresas façam mais do que apenas os satisfazer e encantar. A internet 

simplifica a comunicação entre os consumidores. Por exemplo, há sites atualmente como o 

“Reclame Aqui”, “Reclamão”, “Denuncio” entre outros, que permitem que os próprios 

consumidores informem sobre suas experiências sobre algum produto ou serviço oferecido por 

uma determinada empresa.  

Os clientes formam uma expectativa de valor e toda sua ação é baseada nela. A 

probabilidade de se sentir satisfeito e repetir a compra depende se essa expectativa é suprida ou 

não. Para isso, as empresas devem ficar atentas e medir essa satisfação regularmente, pois este 

é o segredo para se reter os clientes e, consequentemente os tornar fiéis, o que levará com que 

os mesmos falem bem da empresa e dos produtos, comprem mais e não deem importância para 

propagandas de concorrentes. (KOTLER; KELLER 2006). 

De acordo com Oliver (2015), a satisfação é uma resposta a um julgamento do 

consumidor em relação a um determinado produto ou serviço, onde estes possuem ou não a 

capacidade de fornecer o que é procurado pelo consumidor ao ponto de ser “suficiente”. Sendo 

assim, essa satisfação é fundamental para o bem-estar dos consumidores individuais e também 

para os lucros das empresas, através das compras e dos patrocínios, onde todos se beneficiam 

de maneira satisfatória. 

Já conforme Sabatino (2003, p.10), “a satisfação é um estado de espírito, enquanto a 

fidelidade é uma conduta que requer disciplina e determinação”. Isto é, há possibilidade de 

satisfazer um cliente quando ele compra um serviço ou produto, mas pode ser que não haja 

fidelidade por parte do mesmo à empresa.  

Ou seja, é fundamental que o cliente se sinta satisfeito, gerando assim “pontos positivos” 

para a empresa, porém não necessariamente este cliente satisfeito se tornará fiel. Dessa forma, 

deve-se realizar uma estratégia de forma que gere além da satisfação, também essa fidelização. 

Essa fidelização se inicia quando o cliente possui vontade de investir seu tempo e 

dinheiro para construir um relacionamento com uma determinada organização, adquirindo seus 

produtos e serviços com mais frequência e exclusividade. Esse relacionamento se dá início 

totalmente por parte do cliente, independentemente se foi estimulado ou não. Dessa forma, 

pode-se dizer que a fidelidade é algo que serve para conhecer melhor o cliente. As empresas 

que utilizam essa ferramenta de marketing de forma inteligente acabam fidelizando o cliente 
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não somente pelos benefícios que oferecem, mas também por buscarem conhecimento sobre o 

cliente e centralizar suas ações de marketing neles, seja para desenvolver novos produtos e 

serviços ou para se comunicar com eles.  (SABATINO, 2003). 

De acordo com Alves e Requena (2014), a construção da fidelização dos clientes pode 

refletir para uma organização uma constante fonte de renda que pode persistir durante vários 

anos, entretanto essa fidelidade permanecerá somente enquanto o cliente achar que suas  

expectativas estão sendo atendidas. Sendo assim, a busca pela fidelização faz com que as 

empresas obtenham um diferencial competitivo, pois num mercado que oferece tantas opções 

ao cliente, independente do segmento, uma relação pessoal é a melhor forma de manter essa 

fidelidade a longo prazo. 

De acordo com Bogmann (2002), tudo isso se resume à estratégia de marketing de 

relacionamento que possui como objetivo a fidelização dos clientes, proporcionando relações 

de proximidade entre vendedor e cliente, empresa e consumidor, oferecendo benefícios que 

garantam a satisfação dos potenciais clientes. Essa estratégia é fundamental para que ocorra o 

desenvolvimento da liderança no mercado e que os clientes aceitem de forma rápida novos 

produtos e serviços que são ofertados. Além disso, manter relações sólidas e duradouras com 

os clientes são armas vitais para uma organização, apesar de ser uma tarefa bastante trabalhosa 

e de difícil manutenção. 

Segundo dados do Sebrae (2019), o setor do varejo é bastante destacado no país, 

principalmente as lojas de vestuário, contando com infinidades de lojas físicas e onlines em 

todo o território. O segmento do varejo de moda é um dos mais sensíveis às oscilações da 

economia. Alguns aspectos possuem grande influência no comportamento desse setor, como 

por exemplo as novas gerações Y e Z, que correspondem a 68,8 milhões de brasileiros, que em 

sua maioria são economicamente ativos e consomem moda. Além disso, a mídia e a 

comunicação também podem ser citadas, pois as notícias econômicas possuem um certo 

impacto sobre o comportamento de compra do consumidor, que quando positivas, influenciam 

o consumo. Influenciadores também não podem deixar de serem citados, pois com a crescente 

popularidade dos canais de comunicação, surgem formadores de opiniões e tendências neste 

segmento que estão ganhando cada vez mais espaço e a confiança dos consumidores. 

De acordo com o Mercado e Consumo (2019), somente nos seis primeiros meses de 

2019 houve um crescimento de 8,14% no varejo de vestuário no Brasil em relação ao ano de 

2018. Conforme dados do Empresômetro (2019), empresa esta especialista em inteligência de 

mercado, o país possui uma das maiores redes varejistas na área de roupas e acessórios no 
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mundo, e atualmente conta com mais de 1 milhão de negócios ativos, o que representa cerca de 

5,53% de todas as empresas em atividade no Brasil.  

Esse setor é de extrema importância para a economia, pois conforme o balanço do 

Comitê da Cadeia Produtiva da Indústria Têxtil, Confecção e Vestuário Fiesp (Comtextil), no 

ano de 2017, foram movimentados mais de 220 bilhões de reais, sendo vendidas mais de 6 

bilhões de peças de vestuário, gerando uma média em torno de 30 peças para cada brasileiro.  

O presente estudo foi executado na empresa Mona Roupas e Acessórios . Esta foi 

fundada no ano de 2011 por Monalisa Melo e sua mãe Claudia Pola, atuais sócias do  

empreendimento. A loja está situada no bairro de Barreiros, no município de São José e conta 

atualmente com 4 colaboradoras. A empresa vêm se expandindo de maneira exponencial nos 

últimos anos, quadruplicando seu faturamento nesse período, admitindo mais empregados e 

contando com grande circulação de pessoas que saem de todos os cantos da cidade para 

conhecer a loja e assim vem ganhando seu espaço nesse cenário do comércio de varejo que é 

tão concorrido.  A loja conta com serviço de venda online, por intermédio do Whatsapp e 

Instagram, além de recentemente ter criado um site para facilitar ainda mais a vida do 

consumidor. Hoje sua conta do Instagram possui cerca de 60.700 seguidores, principal meio de 

propaganda e forma de captar novos clientes. 

Com esse crescimento acelerado e tão competitivo do mercado de varejo, 

principalmente nas proximidades da loja em São José, que é visivelmente perceptível pelo 

número elevado de concorrentes, a empresa sentiu a necessidade de obter um maior 

entendimento sobre o que faz com que os clientes prefiram a marca e o que os faz satisfeitos e 

possivelmente fiéis a ela, já que a empresa nunca realizou pesquisa de satisfação com as 

clientes, tampouco tem conhecimento sobre essas se sentem fiéis à loja. Desta maneira, obtendo 

conhecimento da importância de tornar o cliente satisfeito para que o mesmo realize compras 

de maneira recorrente a fim de se tornar fiel, surge o seguinte problema: Como fidelizar as 

clientes da loja Mona Roupas e Acessórios? 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 O objetivo geral deste trabalho é identificar as formas de fidelizar as clientes da loja 

Mona Roupas e Acessórios, que se localiza em São José. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

              
a) Identificar o perfil das clientes atuais da loja Mona Roupas e Acessórios de São José/SC; 
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b) Descobrir o grau de satisfação dessas clientes com a loja; 

c) Entender os motivos que levaram à satisfação ou insatisfação com a loja;  

d) Constatar o grau de fidelização dessas clientes à loja; 

e) Sugerir ações de melhorias e fidelização à loja. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 
Para a escolha do tema, em primeiro lugar é necessário que haja uma boa afinidade com 

o mesmo para que assim o pesquisador possa desenvolver um trabalho de qualidade.  

Há dois fatores importantes que influenciam na escolha do tema e que devem ser levados 

em consideração. O primeiro são os fatores internos, estes ligados à afetividade ao tema, ou 

interesse pessoal. É necessário que haja um certo gosto e prazer pelo assunto trabalhado. O 

segundo, são os fatores externos, estes abordam o significado do tema que foi escolhido, 

juntamente com os seus valores acadêmicos e sociais. É preciso ter um certo cuidado para que 

o trabalho executado tenha uma certa importância para um determinado grupo de pessoas ou 

até mesmo para a sociedade num geral (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

A empresa escolhida para o estudo possui uma grande importância, visto que representa 

os pequenos negócios empresariais no Brasil. Segundo o Sebrae (2018), no Brasil existem cerca 

de 6,4 milhões de estabelecimentos, onde desse total 99% se enquadram em micro e pequenas 

empresas. Além disso, representam 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado, 

cerca de 16,1 milhões. Sendo assim, aprofundar os estudos sobre a satisfação e fidelização dos 

clientes em uma empresa de pequeno porte, faz com que seja possível analisar os fatores que 

levam ao sucesso ou não das mesmas. Um outro ponto bastante importante, é que através dessa 

pesquisa será possível conhecer um pouco mais a fundo a realidade local, onde será possível 

desenvolver novos meios ou aprimorar os já existentes para a satisfação e fidelização dos 

clientes, trazendo resultados positivos para a empresa e assim até mesmo alavancar as vendas 

da mesma.  

Conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 181), “converter novos compradores 

em defensores envolve uma série de atividades de engajamento do consumidor”. Essas 

atividades, que engajam os consumidores são realizadas através do Marketing de 

Relacionamento. Conforme o Sebrae (2018), as empresas precisam além de reter, também 

maximizar o valor do cliente, durante o seu tempo de consumo para então transformá-lo em um 

cliente lucrativo. Afinal, a maioria das estratégias de mercado são mais focadas na atração de 
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novos clientes do que no fortalecimento da relação com os já existentes, não havendo uma 

preocupação tão grande em processos de construção de relacionamentos e pós-vendas.  

Para Castro (2006, p.62) deve-se levar em conta um ponto extremamente importante 

para a pesquisa: a viabilidade. “Deve-se analisar se é possível completar a pesquisa, 

considerando os prazos, recursos financeiros, a competência do futuro autor e a disponibilidade 

potencial de informações”. Sendo assim, essa viabilidade é confirmada com a autorização e o 

consentimento por parte das sócias, além de oferecem todo o suporte necessário para que fosse 

feita a coleta de dados e o objetivo do trabalho fosse alcançado. 

A escolha do tema deu-se pelo fato de que a autora deste trabalho teve seu primeiro 

emprego na loja em estudo, onde aprendeu estratégias e formas de lidar com o cliente na prática. 

Com esse primeiro contato, descobriu uma grande afinidade com temáticas voltadas a varejo e 

satisfação de clientes, tendo como um possível sonho ter seu próprio negócio neste segmento. 

O contato com as sócias permanece até hoje, tornando viável a realização desta pesquisa. Além 

disso, o interesse da autora por estudar o marketing a fundo sempre esteve presente, sendo essa 

a área da administração que tem mais afinidade.  

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
No tópico 2, será abordado a fundamentação teórica, onde serão apresentados conceitos 

sobre as três vertentes do presente trabalho: marketing de relacionamento, satisfação e 

fidelização. Nesta parte, serão abordados também estratégias e de que forma pode ser 

mensurado a satisfação e fidelização de clientes. No tópico 3, serão apresentados os 

procedimentos metodológicos, abordando conceitos sobre a pesquisa conclusiva, os 

procedimentos utilizados na coleta e análise de dados. Já no tópico 4, serão apresentados as 

análises de dados, baseados no questionário que foi aplicado para as clientes da loja Mona 

Roupas e Acessórios. Por último as conclusões serão apresentadas junto com sugestões de ações 

que a loja poderá realizar para fidelizar suas clientes.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, será abordado sobre toda a parte teórica voltada às práticas de marketing 

de relacionamento nas empresas. Primeiramente conceitos sobre o próprio marketing de 

relacionamento, além de contextos gerais sobre o setor em foco neste trabalho, o varejo. 

Também será discutido sobre os assuntos principais que levam a realização do presente estudo, 

que são a satisfação e a fidelização de clientes, abordando formas de mensurá-los e o 

conhecimento de fatores que influenciam essa fidelização ou não, além das técnicas utilizadas 

atualmente pelo setor varejista. 

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Para reter clientes, as organizações primeiramente devem pensar como um cliente. Além 

disso, devem se questionar sobre quais diferenciais necessitam possuir para alcançar os seus 

objetivos e assim alinhar quais estratégias serão utilizadas para atingir as mesmas.  

Segundo Saliby (1997), o marketing de relacionamento aparece como um novo conceito 

de marketing na nova era competitiva, apresentando a ideia de que uma organização alcançará 

o sucesso apenas se obtiver a capacidade de satisfazer e fidelizar os seus clientes. Porém, para 

isso é preciso que haja uma conexão conjunta com o mercado e principalmente, com os clientes.  

 
Na abordagem do marketing de relacionamento, os clientes deixam de ser apenas 
números ou market share 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/serviços e crie vínculos com a 
organização. (SALIBY, 1997, p.7) 
 

Para Bretzke (1992), é uma filosofia, que se baseia no interesse do cliente, no lucro da 

empresa como um todo e na aceitação da busca por novas formas de se comunicar, para assim 

firmar um relacionamento duradouro e profundo com os consumidores e fornecedores, obtendo 

assim uma vantagem competitiva. 

Seguindo na mesma linha que os autores anteriores, Nickels e Wood (1997) afirmam 

que o marketing de relacionamento é o nome dado ao processo de manter relacionamentos de 

longo prazo em que haja benefícios tanto para organização, quanto para os clientes e também 

para os empregados. Sendo assim, cada negócio realizado entre vendedor e cliente representa 

um elo na cadeia de relacionamento, onde com o passar do tempo, fortalecerá ainda mais o 

compromisso e a confiança entre ambos. 
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Nickels e Wood (1997) também trazem uma abordagem muito interessante sobre a 

diferença entre marketing transacional e marketing de relacionamento, que pode ser observado 

no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 - Marketing transacional versus marketing de relacionamento 

Marketing transacional versus marketing de relacionamento 

 
Marketing Transacional  Marketing de Relacionamento 

Clientes Tem como objetivo, 
conquistar novos 

Além de conquistar novos, tem como 
principal objetivo, manter os atuais 

Acompanhamento Orientação de curto prazo Orientação de longo prazo 

Interesses Realizar uma única venda Realizar diversas vendas e construir 
relacionamentos duradouros 

Compromisso 
com o cliente 

Baixo Alto 

Necessidade dos 
Clientes 

Realiza pesquisa breve para 
ser utilizada apenas para 
completar uma venda no 

momento 

Realiza pesquisas contínuas sobre as 
necessidades dos clientes, utilizada 

posteriormente para melhorar o 
relacionamento com o mesmo 

Significado de 
Sucesso 

Realizar uma venda Lealdade do cliente, compras 
realizadas mais de uma vez, 

recomendações e baixa rotatividade 
de clientes 

Qualidade É uma preocupação somente 
da produção 

É uma preocupação de todos os 
colaboradores, independente da área 

em que atuem 

Compromisso Baixo, limitado apenas ao 
momento 

Alto 

Fonte: Elaborado pela autora com base em NICKELS; WOOD (1997) 
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Abordando sobre a influência na decisão de compra dos consumidores, Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017) afirmam que a confiança do consumidor não é mais vertical, mas 

sim horizontal. Tal fato se deu pelo motivo que os consumidores eram facilmente influenciados 

através de campanhas de marketing, o que atualmente foi substituído em grande parte, por 

fatores sociais, esses exemplificados por amigos, família e redes sociais. Além disso, o 

relacionamento entre as marcas e consumidores deve ser horizontal, pelo motivo que o 

consumidor deve ser amigo da marca. Já a marca, por sua vez, deve mostrar seu caráter e ser 

honesta, somente assim será possível criar uma relação de confiança.  

Sendo assim, fica evidente o quanto as empresas necessitam repensar a forma com que 

estão se relacionando com os seus clientes. Se o objetivo das mesmas é além de satisfazer, 

também fidelizar, é necessário que valorizem seus clientes e realizem ações de marketing 

eficientes a fim de manter os já existentes e também atrair novos clientes.  

Conforme Bogmann (2002), o marketing de relacionamento representa uma forma de 

as organizações construírem laços a longo prazo com seus clientes, resultando em benefícios 

mútuos. De acordo com o autor, “boas relações com os clientes podem ser armas estratégicas 

vitais para a empresa. Identificando seus clientes atuais e mantendo com eles relações estreitas, 

é possível concentrar a atenção nos melhores.” (BOGMANN, 2002, p.29). 

Sendo assim, para a construção desses relacionamentos é necessário que em primeiro 

lugar as organizações conheçam a fundo seus clientes, suas dores e seus desejos. Descobrindo 

essas particularidades, se torna viável oferecer a melhor experiência possível para o seu 

consumidor, fazendo com que assim se sintam valorizados e então retornem.  

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), afirmam que em um mundo que se torna cada vez 

mais digital, é preciso que os profissionais de marketing valorizem o ser humano como um 

todo. Nesse sentido, isto seria a solução para reter a atenção dos clientes à determinada marca 

nesta era digital, levando em consideração que marcas com essa identidade humana,  serão mais 

diferenciadas. Ainda afirmam que “as marcas precisam demonstrar atributos humanos capazes 

de atrair consumidores e desenvolver conexões de pessoa a pessoa” (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017, p.134). 

Com o passar do tempo as marcas vêm realizando qualidades mais humanas, procurando 

desenvolver esse lado humano para então atrair consumidores, notando suas ansiedades e 

desejos. Desta forma, é preciso que haja honestidade e autenticidade por parte das mesmas, não 

apenas com o pensamento de vender mais e lucrar, mas também que estejam preocupados em 

atender os desejos de seus clientes e então fazer a diferença em suas vidas.  
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De acordo com Maso (2010), os consumidores se tornaram mais rígidos, exigindo 

respostas mais rápidas e claras para seus questionamentos, além de esperarem por um 

tratamento diferenciado e uma atenção especial com as suas necessidades. Já as organizações 

por outro lado, buscam conhecer mais o seu consumidor, se dedicando a ele e tendo como 

objetivo principal lhe agradar e atender.  

Desta forma, se percebe que o relacionamento com o cliente e a adoção de estratégias 

que beneficiem o consumidor e o valorizem devem ser de grande importância para a 

organização. Consequentemente, o consumidor se torna mais satisfeito e a empresa melhora 

seu desempenho e atinge seus objetivos. 

 

2.2 SATISFAÇÃO 
 

A ideia de satisfação para o cliente evoluiu com o tempo, de acordo com a evolução 

também do mercado. Os avanços tecnológicos são um grande marco na mudança do 

posicionamento das organizações para com os consumidores. Desta forma, a relação entre 

empresa e consumidor também mudou, resultando em um novo tipo de comportamento no 

mercado. 

Conforme Kotler e Keller (2006), a satisfação do cliente após realizar uma compra varia 

de acordo com o que lhe foi oferecido, baseado em suas expectativas. Em uma definição, os 

autores afirmam que:  

 
A satisfação é a sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação entre 
o desempenho (ou resultado) percebido de um produto e as expectativas do 
comprador. Se o desempenho não alcançar as expectativas, o cliente ficará insatisfeito. 
Se alcançá-las, ele ficará satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas, o 
cliente ficará altamente satisfeito ou encantado. (KOTLER; KELLER, 2006, p.142) 

 

Seguindo neste mesmo conceito, Sousa (2011) afirma que a satisfação é um estado 

emocional que resulta da experiência do cliente com um serviço utilizado, onde o cliente que 

se sente satisfeito, também se sente convencido de que foi algo positivo adquirir determinado 

produto ou serviço, o que então viabiliza uma possível continuidade na relação entre o cliente 

e a empresa. A satisfação é algo que ocorre após uma compra, ou seja, é impossível medir o 

nível de satisfação sem ao menos experimentar ou consumir determinado produto. 

Complementando o conceito anterior, Cardozo (1965) cita que a satisfação do cliente a 

um determinado produto ou serviço, provavelmente o levará a realizar compras repetidas, 

também fará com que o cliente se interesse por outros produtos da mesma linha e até mesmo 
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faça propaganda para outros clientes, indicando o produto. Além disso, a expectativa do cliente 

é de grande importância, visto que pode ou não ser atendida de acordo com sua experiência em 

torno do produto adquirido. 

Oliver (2015) afirma que durante o passar dos anos, o conceito de satisfação sofreu 

algumas evoluções. Inicialmente, era interpretada como uma saciedade simples ao adquirir 

algo, já atualmente o processo de compra e a experiência gerada para o cliente através de um 

bom atendimento por exemplo, são levados em conta. O autor então aborda o significado da 

palavra satisfação, que se origina do Latim satis (suficiente) e facere (fazer) que com o passar 

dos anos deixou o sentido literal de lado e agora aborda estratégias que levam em cont a o 

comportamento do consumidor, suas experiências e expectativas.  

Segundo Kotler e Keller (2006), na atualidade, os clientes estão informados de uma 

maneira que nunca estiveram antes, pois possuem meios de verificar informações sobre as 

empresas que desejam consumir, buscando alternativas melhores caso seja necessário, gerando 

uma expectativa de valor no qual agem de acordo com ela. A probabilidade de satisfazer o 

cliente e fazer com que ele retorne para repetir suas compras depende exclusivamente se a oferta 

atenderá ou não a expectativa de valor gerada. 

Desta forma, as organizações precisam oferecer aos seus consumidores uma ideia de 

valor, onde não se entregará apenas um produto, mas sim um pacote de benefícios que fará com 

que as expectativas desses clientes sejam supridas. Conforme Kotler e Keller (2006), a proposta 

de valor compõe todos os benefícios que a empresa promete entregar para o cliente, é uma 

declaração que se resulta da experiência com determinado serviço ou produto oferecido e o 

relacionamento com o fornecedor. A marca por sua vez, deve cumprir com a promessa de 

acordo, para que os consumidores tenham uma experiência baseado no que esperam. Tal 

promessa só será cumprida se a empresa souber gerir seu sistema de entrega de valor, este inclui 

todas as experiências do cliente a longo prazo, desde obter até utilizar a oferta.   

Em paralelo a isso, Souza (2009, p.2) afirma que “as expectativas dos clientes são 

formadas a partir das próprias ações de comunicação da empresa, das experiências anterio res 

do próprio cliente ou de outros clientes (propaganda “boca-a-boca”) e da atuação da 

concorrência.  O acúmulo dessas experiências positivas ou negativas, leva à construção do que 

é qualidade para o cliente. Desta forma, a qualidade é o resultado das sat isfações obtidas pelos 

clientes no seu relacionamento com a empresa durante o tempo. 

De acordo com Reichheld e Sasser (1990), um cliente satisfeito alonga seu 

relacionamento com a empresa, o que faz com que a mesma chegue a aumentar seus lucros em 

quase 100%, retendo apenas 5% a mais de seus clientes. Quando esses clientes são atendidos 
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de forma correta, permanecem mais tempo na empresa e consequentemente mais dinheiro é 

obtido. Ou seja, os custos são inúmeros quando se perde um cliente, por este motivo são  

necessárias ações para manter o cliente satisfeito, e então retê-lo. 

Portanto, a satisfação dos clientes é de grande importância para a organização, visto que 

impacta diretamente nas finanças, no mercado como um todo e também na economia dos 

setores. Além disso há mais chances de recompra, lealdade e recomendações por parte dos 

clientes, resultando em retenção dos mesmos, fazendo com que gere pontos positivos para a 

empresa. 

2.2.1 Mensurando a Satisfação 

 

No que se diz respeito à mensuração da satisfação, Dutka (1994) afirma que medir de 

alguma forma a satisfação do cliente, colabora para a melhora da performance da empresa, além 

de auxiliar o processo de tomada de decisão, algo que somente as organizações que possuem a 

visão de cliente podem obter resultados positivos. É imprescritível para o sucesso da medição 

de satisfação, que a mesma seja realizada de forma que se estruture corporativamente na 

empresa, sendo sempre incentivada.  

Nesta mesma linha, Rossi e Slongo (1998) afirmam que as informações relacio nadas 

aos níveis de satisfação dos clientes, fazem parte das prioridades das empresas que são 

comprometidas com sua qualidade nos serviços e produtos oferecidos.  

Conforme Dutka (1994), todas as etapas de planejamento para mensurar a satisfação são 

essenciais para garantir que se obtenha sucesso. Essas fases devem envolver todos da 

organização e principalmente os clientes, comunicando a eles qual a intenção da pesquisa que 

será realizada, fazendo com que ocorra discussões e surgimento de ideias. Esta pesquisa deverá 

ser realizada baseada em feedbacks que conforme Reichheld e Sasser (1990) ajuda as empresas 

a descobrirem seus pontos fracos para que assim possam melhorar antes mesmo de tal fato 

afetar os lucros.  

De acordo com Kotler e Keller (2006), há diversos métodos capazes de medir a 

satisfação, levantamentos periódicos são indicados pelo autor, de forma que se torna mais fácil 

monitorar os clientes, onde perguntas para medir a intenção de recompra e a probabilidade de 

recomendação da empresa são também indicadas. Outra sugestão, seria monitorar através do 

índice de perda de clientes, desta forma contatar clientes que não compram a um tempo para 

saber o real motivo. 
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González, Amorim e Ramos (2004), afirmam que a satisfação do cliente só teve uma 

real importância na década de 80, período em que houve um maior desenvolvimento das 

organizações e consequentemente o aumento da concorrência. Neste período vários países 

criaram seus próprios índices, a fim de medir a satisfação de seus clientes.  

 
Na Suécia, o barômetro de satisfação do cliente sueco (SCSB) foi estabelecido em 
1989 por Fornell. Na Alemanha, o Deustsche Kundenbarometer (DK) foi 
desenvolvido em 1991 por Ecklöf. Nos Estados Unidos, o índice americano de 
satisfação do cliente (ACSI) foi apresentado em 1992 por Fornell. Na Suíça, o índice 
suíço de satisfação do cliente (SWICS) foi desenvolvido em 1996 por Bruhn e na 
Europa, o índice europeu de satisfação do cliente (ECSI) foi implementado no início 
de 1999 por Ecklöf. Finalmente, na Noruega, o índice norueguês de satisfação do 
cliente (SCNB) foi criado em 1996 e modificado em 2000 por Johnson. 
(GONZÁLEZ; AMORIM; RAMOS, 2004, p.2) 

  

Um modelo muito importante e muito utilizado surgido em 1992, foi o índice de 

Satisfação do Cliente Norte - Americano (American Customer Satisfaction Index - ACSI), esse 

“é uma medida de desempenho, baseada no mercado[...] A teoria que fundamenta o modelo do 

ACSI tem três antecedentes: a qualidade ou performance percebida, o valor percebido e a 

expectativa do cliente.” (ROSSI; SLONGO, 1998, p. 107).  

Dentre as consequências apresentadas pelo ACSI relacionadas ao aumento da satisfação 

do cliente, estão a redução das reclamações e maior lealdade do cliente, como representa a 

figura a seguir: 

 

Figura 1 - Modelo do Índice de Satisfação do Cliente Norte-Americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FORNELL (1996) apud URDAN; RODRIGUES (1999) 
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Ao analisar a imagem, é possível notar a satisfação global do cliente que é ligada pelos 

três antecedentes citados anteriormente, as expectativas, a qualidade percebida e o valor 

percebido. Urdan e Rodrigues (1999), de acordo com estudos de Fornell (1996) abordam que a 

qualidade percebida em geral possui um efeito positivo, ela representa a avaliação do 

consumidor referente a sua experiência recente de consumo. Já o valor percebido, representa o 

nível de qualidade do produto em relação ao preço que foi pago. As expectativas, retratam a 

experiência prévia de consumo do cliente com base na oferta do fornecedor, como por exemplo 

propagandas ou até mesmo informações boca-a-boca, ou algo que já foi comprado e será 

entregue pelo fornecedor em um futuro próximo. Já a satisfação global, possui duas vertentes, 

ela poderá ser positiva, gerando mais lealdade do cliente e consequentemente lucratividade, ou 

por outro lado ser negativa, gerando reclamações do cliente. A relação entre as reclamações do 

cliente e a lealdade deve-se ao fato de que os dois dependem dos sistemas que serão utilizados 

no serviço ao cliente e de que forma se dará essa solução das reclamações.  

Os autores finalizam com a seguinte abordagem: 

 
Quando o relacionamento é positivo, a implicação é que o fornecedor foi bem 
sucedido em transformar um cliente que reclama num cliente leal. Quando o 
relacionamento é negativo, o fornecedor lidou com a situação de tal forma que a 
situação negativa se tornou ainda pior, contribuindo para a perda da lealdade do 
cliente. (URDAN; RODRIGUES, 1999, p.113) 

  

Abordando uma outra linha de pensamento, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

afirmam que  há uma certa dificuldade em mensurar a satisfação dos clientes, visto que alguns 

serviços são classificados como intangíveis e que muitas vezes os serviços entregues não 

superam as expectativas do consumidor, o que torna essa mensuração mais complicada ainda. 

Desta forma, os autores elaboraram um modelo para mensurar a satisfação e a qualidade que 

atualmente é muito conhecido, denominado de “Modelo das Lacunas da Qualidade em 

Serviços”, ou também “Modelo GAP”. Kotler e Keller (2006) afirmam que esse modelo destaca 

as exigências de maior importância para que a prestação de serviços seja de alta qualidade, 

conforme a figura abaixo: 
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Figura 2 - Modelo de Qualidade dos Serviços 

             
Fonte: KOTLER E KELLER (2006)  

 

Ao analisar a imagem, é possível verificar cinco tipos de lacunas ou gaps, que são 

encontradas durante o relacionamento entre empresa e consumidor e que podem levar ao 

fracasso na prestação de serviços. A lacuna 1 representa a diferença entre as expectativas do 

consumidor e as percepções gerenciais. A lacuna 2 demonstra a diferença entre a percepção 

gerencial e as especificações da qualidade dos serviços. Já a lacuna 3, reflete a discrepância 

entre as especificações da qualidade dos serviços e a entrega que é realizada, A lacuna 4, 

demonstra a diferença entre a entrega dos serviços e as comunicações externas, ou seja o que a 

empresa promete nos seus meios de comunicação e o que ela de fato entrega ao consumidor. A 

última, lacuna 5 representa a discrepância entre as expectativas do cliente e a sua percepção 

baseada no que de fato lhe foi entregue. 

Com base nisso, nota-se que essas lacunas possuem uma grande importância, visto que 

se não forem supridas e no final o serviço recebido pelo cliente não suprir suas expectativas, o 

cliente perde interesse pelo fornecedor, o que faz com que procure outro para suprir suas 

necessidades, fazendo com que as organizações, por consequência, se prejudiquem e fracassem. 

É preciso que as expectativas dos consumidores, as percepções de qualidade e o serviço 

oferecido pela empresa se interliguem de forma a agradar ambos os lados e com isso eleve a 

satisfação do consumidor.  



27 
 

Conforme Parasuraman, Zaithaml e Berry (1985), há dez fatores que determinam a 

qualidade dos serviços. 

 

Quadro 2 - Determinantes de Qualidade de Serviços 

Determinante Conceito 

Confiabilidade Aborda consistência de desempenho e confiabilidade. A empresa 
realiza em uma única vez o seu serviço corretamente, além de 
cumprir com suas promessas. Envolve: precisão de faturamento e 
executar o serviço no tempo correto. 

Capacidade de 
Resposta 

 Refere-se à disposição e prontidão dos funcionários em realizar o 
serviço. Envolve a parte de pontualidade, exemplificada em enviar 
um recibo, ligar para um cliente ou oferecer serviços rapidamente.  

Competência Significa possuir habilidades e determinados conhecimentos 
necessários para executar um serviço. Aborda o conhecimento e 
habilidade dos profissionais ligados diretamente ao atendimento do 
cliente e a capacidade de pesquisa da organização. 

Acessibilidade Diz respeito a facilidade de contato, ou seja, o serviço é acessível 
via telefone, onde as linhas não estão sempre ocupadas e o cliente 
fica em espera, o tempo de espera para receber o serviço não é 
demorado, a empresa trabalha em um horário e possui uma 
localização convenientes.   
 

Cortesia Envolve educação, respeito, consideração e simpatia do pessoal 
responsável pelo atendimento ao cliente.  
 

Comunicação Significa manter os clientes informados com uma linguagem fácil e 
acessível, de forma que seja de fácil compreensão para os mesmos. 
Isto envolve explicação do serviço, do valor cobrado e garantia para 
o consumidor que se caso houver algum problema, ele será 
solucionado. 
 

Credibilidade Diz respeito a honestidade da empresa, onde a mesma possui os 
melhores interesses no cliente. Abrange o nome e a reputação da 
empresa, características do pessoal de atendimento ao cliente e o 
grau de interação com o cliente. 
 

Segurança Ausência de perigo, risco ou dúvida. Abrange a segurança física, 
financeira e confidencialidade das negociações feitas com a 
organização. 
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Conhecer o Cliente Envolve o esforço realizado para entender as reais necessidades do 
cliente. Compreende aprender sobre especificidades do cliente e 
oferecimento de atenção de maneira individual 

Itens Tangíveis Inclui as evidências físicas do serviço, englobando as facilidades 
físicas, aparecimento do pessoal, ferramentas e equipamentos que 
são utilizados para realizar o serviço e representações físicas. 

Fonte: PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY (1985) 

 

Essas categorias que determinam a qualidade dos serviços, devem ser utilizadas a fim 

de minimizar as lacunas existentes entre a organização e o cliente. As empresas que 

conseguirem atingir esse objetivo, aumentarão consideravelmente a satisfação dos seus clientes.  

Kotler e Keller (2006), afirmam que Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

desenvolveram a escala SERVQUAL, que apresenta vinte e dois itens levando em consideração 

cinco das qualidades citadas acima conforme mostra o Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Atributos SERVQUAL 

DIMENSÃO CONCEITO 

Confiabilidade Entrega do serviço como prometido de forma objetiva 

Capacidade de Resposta Manter o cliente informado e prestar um atendimento com 
rapidez 

Segurança Fazer com que os clientes se sintam completamente seguros 

Empatia Atenção individual e necessária sempre que preciso 

Itens Tangíveis Equipamentos, pessoal e materiais modernos e atraentes 
Fonte: KOTLER E KELLER (2006) 

 

As questões propostas nesse modelo baseadas nessas dimensões, são respondidas de 

maneira positiva ou negativa, onde os respondentes devem utilizar a escala Likert de sete pontos 

que possibilita respostas desde “discordo fortemente” até “concordo fortemente”. 

A satisfação do cliente é o primeiro passo para que este se torne fiel, isso dependerá da 

forma que a organização conduzirá este cliente, podendo ele ser fidelizado ou não.  
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2.3 FIDELIZAÇÃO 

 
Conforme Bogmann (2002, p. 21), um cliente fiel “é aquele que está envolvido, 

presente; aquele que não muda de fornecedor, e mantém consumo frequente, optando por uma 

organização em particular, sempre que necessita de um determinado produto ou similar”. O 

autor ainda cita as duas definições operacionais adotadas por ele, onde o cliente fiel é aquele 

que retorna sempre a uma organização específica quando deseja realizar uma nova compra, 

porque se sente satisfeito com o que é oferecido, e a fidelização é a denominação dada ao 

processo pelo qual esse cliente irá se tornar fiel.  

Para Oliver (1999), a fidelização se descreve como o compromisso de recompra ou 

recomendação de um determinado produto ou serviço preferencial, que no futuro ocasionará 

compras repetitivas da mesma marca, mesmo que ocorra outras influências e esforços de 

marketing originados de concorrentes. 

Já para Seybold (2002), a fidelidade do cliente não está somente ligada à marca, mas 

também nas experiências que os produtos e serviços proporcionam. 

Desta forma a fidelidade pode ser resumida, quanto a sua definição, sendo o ato do 

cliente de efetuar compras repetidas em um mesmo lugar, Tal fato ocorre de acordo com a 

experiência que é vivida pelo consumidor na organização. 

Oliveira e Santos (2014, p. 6) também afirmam que a estruturação da fidelidade dos 

clientes “pode representar para uma empresa uma fonte constante de renda durante muitos anos, 

porém essa vantagem não pode ser tomada como certa, pois a fidelidade dos clientes só 

continuará enquanto o mesmo achar que suas expectativas estão sendo amplamente atendidas.”  

Conforme o passar dos tempos e o avanço da tecnologia, o consumidor se encontra hoje 

num patamar muito maior de exigência. Para se manter no mercado e com vantagem 

competitiva em relação aos seus concorrentes, é preciso que as organizações se aproximem cada 

vez mais do seu cliente, apostando no seu relacionamento, mantendo-os satisfeitos e buscando 

fidelizá-los. Para isso é preciso que ofereçam produtos e serviços de qualidade, invistam em 

treinamentos com os colaboradores para um bom atendimento ao cliente, pesquisem, para que 

assim consigam manter esses clientes atuais, além de captar novos.  

Kotler e Keller (2006), afirmam que um cliente satisfeito dificilmente trocará de 

empresa. Dessa forma é mais fácil para a organização manter esse cliente do que atrair novos, 

visto que conquistar novos clientes pode custar até cinco vezes mais do que satisfazer e reter 

estes que já existem. Além disso, uma redução de cerca de 5% no índice de clientes perdidos, 

resulta em um aumento de lucro de 25% a 85% para a organização. 
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De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 155), existem cinco níveis de investimentos 

para a construção do relacionamento entre empresas e consumidores.  

 
Marketing Básico: O vendedor simplesmente vende o produto. Marketing Reativo: O 
vendedor vende o produto e incentiva o cliente a telefonar caso tenha dúvidas, 
comentários ou queixas. Marketing Responsável: O vendedor entra em contato com o 
cliente logo após a venda para verificar se o produto atende as expectativas do cliente 
ou se tem sugestões de melhoria. Marketing Proativo: O vendedor entra em contato 
com o cliente de tempos em tempos para falar sobre modos mais eficientes de usar o 
produto ou sobre novos produtos. Marketing de Parceria: A empresa trabalha 
continuamente em conjunto com o cliente para descobrir meios de alcançar melhor 
desempenho. 

 

Os autores ainda afirmam, que com base nesses níveis de investimento, é possível 

definir os níveis de marketing de relacionamento resultantes, que dependem da quantidade de 

clientes que a organização possui e do nível de margem de lucro que é obtida, conforme mostra 

o quadro abaixo: 

Quadro 4 - Níveis de Marketing de Relacionamento 

 Margem de  
Lucro Alta 

Margem de  
Lucro Média 

Margem de  
Lucro Baixa 

Muitos clientes ou 
distribuidores 

Responsável Reativo Básico ou Reativo 

Quantidade média de 
clientes ou 

distribuidores 

Proativo Responsável Reativo 

Poucos clientes ou 
distribuidores  

Parceria Proativo Responsável 

Fonte: KOTLER; KELLER (2006). 

 

Conforme Kotler e Keller (2006), cada empresa deve utilizar as estratégias de acordo 

com o cenário e com a realidade em que se encontram, baseando-se principalmente pelas 

variáveis de quantidade de clientes e lucro, conforme foi mostrado no quadro anterior . Desta 

forma, conhecendo sua realidade, a organização deve escolher a estratégia que lhe ofereça uma 

grande possibilidade de sucesso, além de realizar um bom uso da tecnologia a fim de construir 

valor para o seu cliente.  

Da mesma maneira que existem os níveis de marketing de relacionamento, existem 

também os diferentes níveis de fidelização de clientes. Bogmann (2002), apresenta os estudos 

desenvolvidos por Murray e Neil Raphel (1996), que criaram a chamada: Escada da fidelidade. 
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Essa, classifica os clientes atuais e prospectivos em cinco níveis diferentes, conforme mostra a 

figura 3. 

 

Figura 3 - A escada da fidelidade 

 
Fonte: RAPHEL e RAPHEL (1996) apud BOGMANN (2002) 

 

Explicando um pouco sobre cada um, Bogmann (2002) com base nos estudos de Raphel 

e Raphel (1996), afirma: Prospects, são as pessoas que apresentam um breve interesse de 

compra; Shoppers, são aqueles que pelo menos uma vez, já conheceram seu negócio 

pessoalmente; Clientes eventuais, representam as pessoas que já compraram alguma vez do 

negócio, adquirindo algum produto ou serviço; Clientes regulares, como o próprio nome já diz, 

são aqueles que compram regularmente; e por último, os defensores que elogiam os serviços ou 

produtos que são oferecidos, principalmente para outras pessoas. 

Esses níveis demonstram a evolução dos resultados obtidos pelas organizações através 

dos investimentos realizados para fidelizar seus clientes. Sendo assim, é necessário que as 

empresas invistam nessas estratégias para chegar no nível mais alto, possuindo os clientes que 

se tornam defensores da sua marca. Para isso, é preciso que as organizações atendam às 

necessidades de seus clientes, entreguem valor de acordo com que os mesmos esperam e assim 

alcançarão o sucesso na fidelização. 

É de extrema importância que as organizações busquem a lealdade de seus clientes, 

sejam eles internos ou externos, que de uma forma ou outra impactam diretamente na 

fidelização e no sucesso da empresa. 

Conforme Reichheld (1996, p. 22), é fundamental que a organização crie valor e não 

responsabilize uma única área pela retenção de clientes.  
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A lealdade está intrinsecamente associada à criação de valor, tanto como causa quanto 
como efeito. Como efeito, a lealdade mede de forma confiável se uma empr esa 
ofereceu ou não valor superior: ou os clientes voltam a comprar mais ou compram de 
outro. 

 

Reichheld (1996) ainda afirma que através da lealdade, é possível realizar diversas 

transformações econômicas, tais como: aumento no faturamento e na participação da empresa 

no mercado; reter os melhores funcionários reforçando sua lealdade e permitindo que 

entreguem mais valor, onde além disso, aprendem a reduzir os custos e a melhorar a qualidade 

aumentando assim as taxas de produtividade; os funcionários também adquirem maior 

eficiência no atendimento dos clientes, atração de parceiros e investidores também são de 

grande importância, visto que que todos se beneficiam com o crescimento da empresa.  

De acordo com Dominguez (2000), um cliente leal gasta menos dos recursos de 

marketing, vendas e suporte, além de efetuar compras de grandes volumes e com mais 

frequência. Além disso, são os mais dispostos a consumir novos produtos oferecidos pela 

empresa, no caso de um possível erro, são mais fáceis de relevar e muitas vezes suportam até 

mesmo aumento de preço pois acreditam no alto valor oferecido pela organização em que são 

leais. 

Reichheld e Sasser (1990) abordam que as organizações que possuem clientes antigos, 

conseguem cobrar um valor a mais pelos seus produtos ou serviços oferecidos, visto que muitos 

preferem pagar um pouco mais caro por algo que já conhecem, do que se arriscar em algo 

desconhecido e incerto. Kotler e Keller (2006), ainda afirmam que a taxa de lucro por cliente 

retido tende a aumentar cada vez mais com o passar do tempo.  

Há várias empresas atualmente que se encontram nesse patamar de fidelização, onde o 

cliente muitas vezes prefere pagar um valor mais alto, baseado na certeza de que suas 

expectativas serão supridas com um bom produto ou serviço que lhe será ofertado. Desta forma, 

a empresa consegue desenvolver uma base de seguidores que são fiéis a ela e que muitas vezes 

fornecem uma “publicidade gratuita”, indicando para pessoas próximas os serviços que foram 

prestados a ela.  

Já Dick e Basu (1994) afirmam que a lealdade dos consumidores a uma certa empresa 

durará até o momento em que outras empresas do mesmo ramo consigam oferecer outros 

produtos e serviços que agradem mais esse consumidor, fazendo com que sua satisfação seja 

ainda maior e então opte pela mudança. Para que essas situações não ocorram, é preciso que as 
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organizações estejam atentas às mudanças de mercado e sempre procurem compreender e 

atender as necessidades dos seus consumidores. 

Dominguez (2000), cita que uma estratégia que é baseada na lealdade dos clientes, e que 

tem como objetivo reter muitos clientes, oferece vantagem competitiva para a organização, 

seguida por grande aumento nos lucros e expansão no mercado. O problema é quando ocorre 

ao contrário, e surge um grande número de clientes detratores, agora ex-clientes, estes podem 

atingir os demais negativamente onde nenhum trabalho de marketing será o suficiente para 

reverter a imagem da marca ou empresa. 

Neal (1999 apud Dominguez, 2000), por outro lado, afirma que o elemento principal 

para se obter a lealdade do consumidor é o valor percebido e não a satisfação, pois se o cliente 

não se sentir satisfeito com a experiência que já teve com um determinado produto ou serviço, 

numa próxima compra não irá considerar o mesmo. Para o autor, estar satisfeito não 

necessariamente irá resultar em uma recompra, mas sim que o produto fará parte de uma das 

opções do consumidor. 

Do ponto de vista dos donos de empresas e organizações, são inúmeros os benefícios de 

se fidelizar um cliente e obter a sua lealdade sempre ligando tal fato ao valor agregado aos 

clientes. Kotler e Keller (2006), afirmam que é de extrema importância utilizar uma boa base 

de clientes para então a organização obter lucratividade. É preciso que haja estratégias definidas 

a fim de atingir essa fidelidade dos clientes, onde envolvam processos para redução de perda 

de clientes e aumento do grau de relacionamento com os clientes, onde estes virem parceiros 

da empresa e também possam saciar suas necessidades.  

Desta forma, a lealdade dos clientes deve ser uma das prioridades da organização, em 

conjunto com o valor percebido pelo cliente, para que seja atingido o sucesso em seus negócios.  

2.3.1 Estratégias para a fidelização de clientes 

 

Existem inúmeras estratégias para que ocorra a fidelização dos clientes. Bogmann 

(2000), afirma que as empresas passaram a se preocupar cada vez mais em agregar valor aos 

seus clientes, e por esse motivo tem investido em diversas técnicas e programas a fim de obter 

uma percepção, levando em conta o lado do cliente, das vantagens que a empresa tem a oferecer. 

Para o autor, o principal objetivo dos programas dentro das organizações, deve envolver uma 

troca: “a empresa oferece vantagens e benefícios a quem dá preferência a seus produtos e 

serviços” (p. 88). É de extrema importância frisar, que as organizações podem optar tanto por 



34 
 

programas de fidelização, quanto por promoções, duas estratégias que são muito confundidas, 

porém apresentam grande diferença, como mostra o Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Diferenças entre programas de fidelização e promoções 

 Programas de Fidelização Promoções 

Objetivo Criar um relacionamento 
permanente entre cliente e empresa 

Aumentar o volume de vendas em 
situações específicas 

Público Consumidores mais frequentes, 
maior gasto médio, mais fiéis 

Qualquer comprador, 
independente do seu perfil 

Recompensa 
para o cliente 

De longo prazo De curto prazo 

Duração Contínua, de longo prazo Prazo determinado 

Fonte: BOGMANN (2002) 

 

Desta forma, é possível enxergar as grandes diferenças das duas estratégias. Enquanto 

os programas de fidelização prezam por um relacionamento permanente com o cliente e pela 

troca de benefícios de longo prazo entre os mesmos e a organização, as ações promocionais 

visam algo mais a curto prazo, sem a busca pela fidelização, pois possuem como único objetivo 

a compra em momentos específicos, obtendo um prazo determinado. Em uma breve 

comparação entre as duas, os programas de fidelização se tornam mais rentáveis, pelo fato de 

proporcionarem um relacionamento a longo prazo com o consumidor, visto que, os clientes 

fidelizados são os consumidores mais frequentes e que possuem maior possibilidade de 

recompra. 

Bogmann (2002) aborda, com base nos estudos de Rapp e Collins (1994), seis modelos 

de programas de fidelização de clientes: 

 

a) Modelo de Recompensa 

Este modelo possui como objetivo obter um relacionamento com o cliente a partir de 

algumas ações como incentivos, bônus, prêmios entre outros. O consumidor então 

compra mais, para que possa ganhar mais benefícios. Um exemplo muito conhecido é 

o cartão fidelidade. 

Para que haja uma boa funcionalidade do modelo de fidelização por recompensa, é 

imprescindível que as organizações façam uso de ferramentas tecnológicas, para 
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acompanhar as compras e as preferências do consumidor, além disso é muito importante 

que haja a elaboração de um regulamento e que seja revisada por advogados para que 

não ocorra problemas posteriores. 

 

b) Modelo Educacional 

No modelo educacional, busca-se manter um ciclo de comunicação ativa com o 

consumidor, onde a organização consegue alimentar suas informações nos bancos de 

dados, através das respostas obtidas pelos clientes.  

No Brasil, este modelo se associa a ações que possuem o objetivo de “educar” o cliente, 

onde então a organização envia manuais e revistas sobre como devem ser utilizados ou 

consumidos os produtos/serviços que foram adquiridos de uma maneira mais eficiente. 

Já fora do país, o processo é ao contrário. Os clientes que enviam para as organizações 

e-mails, cartas, sobre seus interesses e sugestões de melhoria de algum serviço ou 

produto prestado.  

 

c) Modelo Contratual 

Este modelo é bastante conhecido e utilizado. Existe um contrato entre a empresa e o 

consumidor, onde o cliente paga uma certa taxa, e pode usufruir de um determinado 

produto ou benefício ofertado pela empresa. Os benefícios são escolhidos de acordo 

com as necessidades e desejos do cliente, e podem ser de diversos tipos, como por 

exemplo: Participação de eventos exclusivos, preços mais baixos em alguns produtos e 

acesso diferenciado a algumas informações. 

 

d) Modelo de Afinidade 

Neste modelo, os consumidores que compartilham interesses em comum a um 

determinado produto, serviço ou marca, se reúnem em grupos de afinidade. A formação 

desses grupos fornece às organizações um alto nível de resposta, onde auxiliaram 

posteriormente na tomada de decisão. Um exemplo muito interessante trago pelo autor, 

é o clube da Barbie, na França, que conta com mais de 350 mil membros pagantes, onde 

a empresa através de um database consegue interagir com os melhores clientes, 

conseguindo identificar problemas caso tenha, além de vender produtos 

complementares. 
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e) Modelo do Serviço do Valor Agregado 

O objetivo é oferecer um serviço agregado aos produtos que representam um certo valor 

para o cliente. Esse serviço agregado pode ser variado, de acordo com o segmento da 

organização. É necessário que seja analisado primeiramente o que o cliente considera 

como valor, já que a concepção varia de pessoa para pessoa. Alguns exemplos 

interessantes abordados pelo autor que podem ser citados são:  As concessionárias que 

retiram o carro dos clientes para consertar, os hotéis que podem prestar serviços de 

locomoção aos hóspedes, as locadoras que entregam e retiram o veículo em um local 

que fique mais agradável para o cliente.  

 

f) Modelo de Alianças ou Complementar 

O último modelo abordado consiste em alianças entre empresas, com o objetivo de se 

completarem com os seus produtos e negócios oferecidos ao consumidor. Um exemplo 

que possui muitas alianças é o setor de turismo. As companhias aéreas fazem acordos 

com hotéis, onde o cliente já possui um direcionamento correto caso ocorra algum 

problema no voo e necessite dormir em um hotel. Um outro exemplo, podem ser as lojas 

de vestuário, onde podem fazer alianças com costureiras, caso uma cliente precise de 

algum ajuste em uma roupa que acabou de comprar. Essa forma de fidelização é 

estratégica, pois essas alianças agregam valor ao serviço que é oferecido pela empresa, 

de modo a facilitar a vida de seus clientes.  

 

Desta forma, é possível observar que existem diversos modelos que podem ser 

escolhidos pela empresa de acordo com seus objetivos e a sua realidade. É preciso que sejam 

bem definidas as ações e estratégias adotadas pela organização, a fim de que o conceito de valor 

para o consumidor seja entregue de maneira correta, oferecendo sempre a melhor experiência 

para o usuário. 

Dentre as ferramentas de fidelização disponíveis no mercado, vale ressaltar sobre a 

importância do sistema de gestão de relacionamento com o cliente, o CRM (Customer 

Relationship Management), utilizada pelas organizações a fim de fidelizar seus clientes.  Para 

Kotler e Keller (2006, p. 151) a ferramenta consiste em um “gerenciamento cuidadoso de 

informações detalhadas sobre cada cliente e de todos os pontos de contato com ele, a fim de 

maximizar sua fidelidade”. Desta forma a organização consegue obter grande número de dados 

de seus clientes, que servirão posteriormente para tomadas de decisões estratégicas.  
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Para Swift (2001, p. 12) o CRM é “uma abordagem empresarial destinada a entender e 

influenciar o comportamento dos clientes, por meio de comunicações significativas para 

melhorar as compras, a retenção, a lealdade e a lucratividade deles”. Para o autor, esse processo 

é interativo, onde todas as informações que são obtidas pela organização sobre os clientes, são 

utilizadas para a criação de um relacionamento. Além disso, o CRM precisa estar integrado em 

toda a empresa, visto que para cumprir com o excelente serviço que é prometido ao cliente, é 

preciso que toda a empresa, em todas as suas áreas, esteja adepta a tal abordagem.  

Kotler e Keller (2006) afirmam que o CRM possibilita que as organizações realizem um 

atendimento de qualidade ao cliente em tempo real. Através do conhecimento obtido sobre cada 

cliente individualmente, as empresas podem customizar seus produtos e serviços de forma que 

atendam às necessidades dos consumidores. A importância do CRM, se dá pelo fato de que a 

ferramenta é uma grande impulsionadora dos lucros de uma determinada organização baseada 

no valor agregado da sua base de clientes.  

Conforme Greenberg (2001), sempre que o consumidor procura uma empresa para 

atender suas necessidades e desejos, ele já possui alguma expectativa a ser suprida. Se o cliente 

tiver uma boa experiência, sua fidelidade será fortalecida, o que possivelmente irá despertar um 

interesse de recompra. Caso contrário, se sua experiência for ruim, possivelmente este cliente 

irá se direcionar aos concorrentes da organização em questão. A base da gestão do CRM, 

constitui o fato de reconhecer esses processos, a fim de geri-los da melhor forma possível. 

Uma empresa que aplique o CRM em todas as suas áreas, possui um banco de dados 

único sobre seus clientes, onde toda a organização consegue definir suas estratégias e processos 

que serão utilizados. A tecnologia que é utilizada geralmente oferece benefícios que englobam 

todas as camadas de estrutura operacional, colaborando para que haja interação entre todas as 

ramificações da empresa de forma mais eficiente. Um ambiente assim, permite que se 

desenvolva a fidelidade dos clientes em relação à organização como um todo, obtendo como 

resultado o aumento de suas receitas, margens, satisfação e fidelização dos clientes 

(GREENBERG, 2001). 

2.3.2 Mensurando a fidelização 
 

É de extrema importância que as organizações busquem mensurar os clientes potenciais 

que se tornam ou não fiéis à sua marca, e caso não se tornem, o motivo para tal. Isto auxiliará 

no processo de análise do comportamento dos consumidores, onde os gestores poderão planejar 

as estratégias que serão adotadas pela organização. 
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Dominguez (2000, p. 61), afirma que a lealdade pode ser medida através da taxa de 

recompra, onde deve ser relacionado “a quantidade de vezes que um cliente compra o mesmo 

produto (em uma determinada categoria de produtos) e o número total de compras feitas pelo 

consumidor naquela categoria”.  

Uma outra forma de mensuração, muito utilizada apresentada por Reichheld (2003) é o 

Net Promoter Score (NPS): Esta ferramenta possui como objetivo medir o nível de lealdade dos 

clientes com a empresa. O objetivo do método é categorizar os clientes, através da criação de 

uma pergunta simples, que seria: “Numa escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar 

a empresa X para um familiar ou amigo?”. Baseados nos resultados dessa pesquisa, as 

organizações são capazes de identificar o grau de fidelização de seus clientes, saber o quanto 

seus clientes se sentem felizes ou não, para que assim possam direcionar seus esforços a 

melhora de pontos específicos.  

Os clientes são então classificados de acordo com o seu padrão de comportamento 

podendo ser: promotores, neutros ou detratores. Os promotores são aqueles que apontam notas 

9 ou 10, geralmente efetuam compras recorrentes e recomendam a organização a amigos e 

familiares, possuem alto grau de lealdade e sempre procuram oferecer feedbacks e sugestões 

para colaborar com o sucesso da empresa. Os neutros, por sua vez, são os que aplicam notas 7 

ou 8, esses compram apenas o necessário, são aqueles que são classificados como passivamente 

satisfeitos, mas não são leais, raramente indicam a empresa para outras pessoas. As 

organizações geralmente elaboram estratégias especiais para esse tipo de cliente, a fim de torná-

lo futuramente um promotor. Por último os detratores, esses apontam notas de 0 a 6, integram 

o grupo dos clientes insatisfeitos com os serviços oferecidos pela organização, se sentem 

decepcionados e então passam a criticar a empresa para amigos e familiares. (REICHHELD, 

2018). 

Ainda segundo o autor, o sistema, mesmo que executado todos os dias, seus resultados 

obtidos só poderão ser levados em conta a longo prazo, visto que leva um certo tempo para que 

a organização como um todo se envolva no processo de converter todos os clientes em 

promotores. (REICHHELD, 2018) 

Para calcular o NPS, é preciso subtrair a porcentagem de clientes promotores pela 

porcentagem de clientes detratores e dividir pelo total de clientes. 

Sendo assim, é muito importante que haja essa organização por parte da empresa, em 

obter esse controle do NPS, pelo fato de que através do mesmo é possível identificar os clientes 

que não se sentem satisfeitos e concentrar os esforços neste grupo para que se tornem 

promotores da marca ou produto em questão. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Aqui são apresentados os procedimentos metodológicos adotados para execução do 

presente trabalho, que se classifica como conclusivo. Além disso, são apresent ados também os 

procedimentos utilizados e os instrumentos e técnicas definidas para a coleta de dados para 

finalmente poderem ser analisadas. 

 

3.1 PESQUISA CONCLUSIVA 
 

De acordo com Malhotra (2001, p.106) a pesquisa conclusiva “é geralmente mais formal 

e estruturada que a exploratória. [...] as constatações desta pesquisa são consideradas de 

natureza conclusiva, uma vez que são usadas como dados para a tomada de decisões 

gerenciais”.  

Desta forma, a pesquisa conclusiva ainda pode se subdividir em duas opções, podendo 

ser descritiva ou causal. O presente estudo se enquadra no primeiro tipo, que conforme Malhotra 

(2001), tem como principal objetivo descrever algo, geralmente características ou até mesmo 

dados para análise de mercado.  Esse tipo de pesquisa, traz consigo informações claras e bem 

definidas, onde o seu enunciado aborda claramente os problemas e as necessidades de formas 

detalhadas.  

3.2 INSTRUMENTO PARA A COLETA DE DADOS 

 

Em relação aos métodos utilizados para obter os dados, foi usado o levantamento de 

campo, que segundo Malhotra (2011, p.146) “é baseado no questionamento dos entrevistados. 

São usados quando a pesquisa envolve entrevistas com um grande número de pessoas e são 

aplicadas a elas uma série de questões”. Esses levantamentos podem ser realizados de diversas 

formas, pessoalmente, através de contato via telefone ou até mesmo por meio de um 

questionário. Esse último método, foi o escolhido para ser aplicado no presente trabalho. 

O questionário de acordo com Malhotra (2011, p.240), “é um conjunto de questões 

formalizadas para a obtenção de informações dos entrevistados”. Além disso, tem como 

objetivo principal “traduzir as necessidades de informação do pesquisador em um conjunto 

específico de questões que os entrevistados estejam dispostos e capazes de responder”. 
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Em relação às escalas utilizadas no questionário, a escala Likert foi a escolhida, onde 

segundo Malhotra (2001, p.255) trata-se de uma “escala de classificação amplamente utilizada, 

que exige que os entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância com cada 

uma de uma série de afirmações sobre objetos de estímulo”. Cada item da escala contém cinco 

categorias de resposta, aonde vai de “Muito Insatisfeito” até “Muito Satisfeito”. 

Antes de o questionário ser publicado e anunciado para diversas pessoas responderem, 

foi realizado um pré-teste com 10 convidadas. O pré teste, conforme Malhotra (2001, p.290), 

“se refere ao teste do questionário em uma pequena amostra de entrevistados, com o objetivo 

de identificar e eliminar problemas potenciais”. Desta forma, após a análise das respondentes, 

não foram encontradas nenhum problema de incoerência, erro ou dificuldade de entendimento 

em relação ao questionário por parte das convidadas (APÊNDICE 1).  

 

3.3 AMOSTRA 
 

De acordo com Malhotra (2011, p. 269) o pesquisador pode escolher realizar uma 

amostra ou censo para obter informações sobre uma determinada população. “O censo envolve 

uma contagem completa de cada elemento de uma população e a amostra e um subgrupo da 

população”. Dentre os pontos positivos de se realizar uma amostra, pode-se citar o valor e o 

tempo gastos, visto que para realizar um censo é mais caro e demanda um tempo maior. Além 

disso, “em pesquisas que envolvem populações grandes, como usuários de produtos de 

consumo, geralmente não é viável realizar um censo”. Tal fato é encontrado na presente 

pesquisa, onde a amostra foi o método adotado. 

Em relação ao tipo de amostragem, foi abordada a não probabilística. Segundo Malhotra 

(2011, p. 272) esse tipo de amostragem “conta com o julgamento pessoal do entrevistador, e 

não com a probabilidade, na escolha de elementos da amostra”.  

 
Exemplos de amostragem não probabilística incluem entrevistas com pessoas nas 
ruas, nas lojas de varejo e nos shoppings, embora produza boas estimativas sobre a 
característica populacional, essas técnicas são limitadas: não é possível avaliar de 
maneira objetiva a precisão dos resultados da amostra. A precisão refere-se ao nível 
de incerteza sobre as características que estão sendo medidas. (MALHOTRA, 2011, 
p. 273)  
 

Dentre as técnicas utilizadas, a amostragem por julgamento foi a escolhida para ser 

aplicada na presente pesquisa. De acordo com Malhotra (2001, p.276), “é uma forma de 

amostragem por conveniência, na qual os elementos populacionais são selecionados com base 

no julgamento do pesquisador”. Essa técnica foi a utilizada, visto que o questionário foi enviado 
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somente ao público de interesse da loja, classificados por mulheres, que já realizaram pelo 

menos uma compra na loja. 

Além disso a amostragem bola de neve também foi utilizada, visto que o questionário 

foi enviado inicialmente a algumas pessoas e essas pessoas por sua vez, enviaram o questionário 

a outras pessoas baseadas no público-alvo de interesse do presente trabalho. (MALHOTRA, 

2011) 

Desta maneira, o questionário foi enviado inicialmente para pessoas próximas a autora, 

que são clientes da loja. Logo após, foi divulgado pela proprietária da loja, Monalisa Melo, em 

sua rede social particular e na rede social da loja, onde o número de alcance foi gigantesco. Os 

resultados foram 368 respostas válidas em poucos dias de pesquisa.   

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 

O questionário foi realizado de maneira online através da ferramenta Google Forms, do 

dia 29 de setembro de 2020 ao dia 12 de outubro de 2020. A pesquisa foi divulgada no 

Whatsapp, por pessoas que estavam apoiando a realização da mesma e também em redes sociais 

como o Facebook e Instagram. Mas o sucesso de respostas deu-se após a proprietária da loja 

divulgar em suas redes sociais, que somadas chegam a quase 80 mil seguidores, onde o objetivo 

de respostas foi praticamente quadruplicado. 

 

3.5 ANÁLISE DE DADOS 
 

Inicialmente, foi realizado uma análise de dados básica, que segundo Malhotra (2001, 

p.398) “são apresentados por meio de tabelas e gráficos [...] não só tem valor intrínseco, como 

também dão orientação sobre como fazer uma análise multivariada”. Além disso, esse tipo de 

análise também possui um alto valor agregado na interpretação dos resultados que são obtidos 

através de estatísticas mais avançadas, como é o caso da tabulação cruzada.  

A estatística descritiva foi utilizada, esta que segundo Moraes (2005, p.8) é um 

“conjunto de técnicas analíticas utilizadas para resumir o conjunto dos dados recolhidos numa 

dada investigação, que são organizados, geralmente, através de números, tabelas e gráficos”. 

Método presente em toda a parte de análise de dados da pesquisa. 

A distribuição de frequência também foi utilizada, visto que através dela é possível obter 

conhecimento da quantidade de porcentagens de respondentes que selecionaram uma resposta 

X para uma determinada pergunta. Malhotra (2011, p. 354), afirma que na distribuição de 
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frequência, “uma variável é considerada de uma vez. O objetivo é obter uma contagem do 

número de respostas associadas com valores diferentes da variável. A ocorrência relativa, ou 

frequência relativa, desses valores é expressa em porcentagens, como no caso de abertura”.  

Por último, foi realizado tabulações cruzadas, onde segundo Malhotra (2001, p.408) 

“descreve duas ou mais variáveis simultaneamente. Na tabulação cruzada, ocorre a combinação, 

em uma tabela única, das distribuições de frequência de duas ou mais variáveis”. Essa técnica 

ajuda a entender por exemplo a relação entre uma variável de preferência x dos clientes com a 

variável de idade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



43 
 

4 RESULTADOS 
 

Nesta parte são apresentados os dados obtidos através da etapa de coleta de dados, 

realizada por meio do questionário que foi aplicado às clientes da loja Mona Roupas e 

Acessórios. Após as análises de forma separadas, são realizadas as triangulações de dados, com 

o objetivo de verificar a relação de respostas de diferentes perguntas à satisfação e fidelização 

das clientes. 

 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES  
 

 A pesquisa obteve um resultado de 368 respostas, onde haviam duas perguntas filtro, 

que possuíam o objetivo de obter apenas respostas válidas levando em consideração a temática 

da pesquisa em questão, que só poderia ser respondida por mulheres que já compraram na loja, 

e a outra, sobre o público atendido pela loja, que no caso, é apenas o feminino.  

Do total de respondentes, 100% das respostas (368 respondentes), afirmaram que já 

realizaram compras na Mona Roupas e Acessórios, e em relação ao sexo, 100% das respostas 

(368 respondentes) são do sexo feminino. Em relação a idade, a maioria do público da loja se 

concentra na faixa dos 21 a 25 anos, cerca de 30,4% (112 respondentes), seguido da faixa de 

26 a 30 anos, representando 24,4% (90 respondentes), obtendo uma pequena diferença entre as 

duas faixas de idade. Já a faixa acima de 40 anos, representa a menor quantidade de público 

atraído pela loja, correspondendo a 5,2% (19 respondentes).  

 

Gráfico 1 - Idade das Respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação à renda individual das respondentes, praticamente metade possui renda entre 

R$ 1.045,01 e R$ 3.135,00, correspondendo a 48,4% (178 respondentes). Observa-se também 
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que o menor percentual se concentra nas clientes que possuem renda superior a R$ 6.270,00 

correspondendo a 6,5% (24 respondentes). 

 

Gráfico 2 - Renda das Respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre a cidade em que as respondentes da pesquisa residem atualmente, a grande 

maioria, cerca de 54,6% (201 respondentes) se concentra em São José, cidade onde a loja se 

localiza. Logo após, a cidade de Florianópolis também obteve um percentual considerável de 

23,4% (86 respondentes), seguida pela Palhoça com 9,2% (34 respondentes). Outras cidades de 

Santa Catarina também foram citadas e obtiveram um percentual menor: Antônio Carlos, 

Governador Celso Ramos, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, Tubarão, Tijucas, Indaial e 

São Bento do Sul. Obteve-se respostas também de outro estado, São Paulo e até mesmo de outro 

país, Portugal. 

 

4.2 FREQUÊNCIA DE COMPRAS 
 

Quando as respondentes foram questionadas sobre como conheceram a loja, duas 

respostas tiveram um índice quase que similar. Cerca de 46,2% (170 respondentes) afirmaram 

que foi através do Instagram, rede social está no qual a loja sempre procurou investir muito em 

propaganda. Outras 43,2% (159 respondentes), afirmam que conheceram a loja através de 

indicação de uma amiga ou parente, ou seja, a partir do marketing de boca-a-boca. Outras 

respostas também foram levantadas na pesquisa, clientes que conheciam a proprietária desde a 

época em que tinha outra profissão, colegas da escola, através de outras redes sociais que não 

são mais utilizadas, respondentes que moram na mesma rua da loja, entre outros. 
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Gráfico 3 - Como as respondentes conheceram a loja Mona Roupas e Acessórios 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao serem questionadas sobre a frequência em que realizam compras no mês, a maioria 

das respondentes, cerca de 41,8% (154 respondentes), afirmaram que fazem compras menos de 

uma vez por mês e apenas 10,9% (40 respondentes), realiza compras três vezes ou mais por 

mês.  

Quando questionadas em relação à frequência de compras na loja Mona Roupas e 

Acessórios, tem-se que 35,9% (132 respondentes) afirmam realizar compras uma vez por ano, 

seguido de 30,4% (112 respondentes) que afirmam comprar na loja uma vez a cada três meses. 

O menor percentual de frequência de compras 2,2% (8 respondentes) realiza compras na loja a 

cada quinze dias, não obtendo nenhuma resposta de compras realizadas uma vez por semana.  

 

Gráfico 4 - Qual a sua frequência de compras na loja Mona Roupas e Acessórios? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação a quais produtos as clientes mais costumam comprar na loja, as respondentes 

possuíam três opções de resposta, onde continham os tipos de produtos que são comercializados 

pela empresa. Nesta pergunta, era possível assinalar mais do que uma opção. 
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Gráfico 5 - Quais produtos as clientes mais costumam comprar na loja 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que o ponto forte de vendas da loja se concentra na venda de roupas, 

representando 97,6% (359 respondentes) das respostas. Em seguida os acessórios, 

contemplados por brincos, colares, pulseiras entre outros, representam 25,3% (93 respondentes) 

e por último a venda de sapatos com 4,6% (17 respondentes), sendo o produto de menor 

interesse pelas respondentes da pesquisa.  

 

4.3 SATISFAÇÃO DAS CLIENTES  
 

Quando questionadas a respeito da qualidade dos produtos oferecidos pela loja, as 

respondentes deveriam classificar sua satisfação de 1 a 5. Grande maioria das respondentes, 

69,9% (256 respondentes), atribuíram nota máxima à loja, concedendo nota 5. Uma outra parte 

24,2% (89 respondentes), classificaram a loja com nota 4. Já uma terceira quantidade, 6% (22 

respondentes) atribuiu nota 3 a loja e apenas 0,3% (1 respondente) atribuiu nota 2 aos produtos 

oferecidos pela loja. Desta forma, a média de satisfação foi de 4,63 com desvio padrão de 

0,6081, conforme mostra o gráfico 6: 

 

Gráfico 6 - Classificação de 1 a 5 dos produtos vendidos pela loja 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quando questionadas sobre o quão importante alguns fatores são para que se tornassem 

clientes da loja, as respondentes deveriam classificar os itens apresentados no gráfico 6 de Nada 

Importante à Muito Importante. Os fatores que tiveram as maiores classificações de 

importância, foram os produtos e serviços oferecidos, o atendimento durante a compra, as 

promoções, as informações nas redes sociais, o preço, a facilidade de contato com a loja e a 

qualidade dos produtos. Não houve números significativos de fatores classificados como nada 

importante pelas respondentes, porém destacam-se os que tiveram um número maior de 

respostas nesta classificação, quando comparados entre si, como atendimento do pós-compras, 

acesso à estacionamento e exclusividade dos produtos. 

 

Gráfico 7 - Classificação dos fatores que influenciam a se tornar cliente da loja  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após as classificações dos fatores que influenciam na hora das respondentes se tornarem 

clientes da loja conforme os resultados do gráfico 7, as respondentes deveriam classificar agora, 

o quão satisfeitas se sentiam em relação a cada um dos fatores perguntados anteriormente de 

acordo com a sua experiência na Mona Roupas e Acessórios. 

Em relação à satisfação voltada a produtos e serviços oferecidos pela loja, duas respostas 

foram escolhidas com mais frequência pelas respondentes. Onde 50,8% (187 respondentes) se 

considera satisfeita e 44,3% (163 respondentes) se considera muito satisfeita. Uma pequena 



48 
 

minoria se considera insatisfeita ou muito insatisfeita, somadas representam 4,9% (18 

respondentes). 

 

Gráfico 8 - Satisfação das clientes relacionada aos produtos e serviços da loja  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando questionadas sobre a localização da loja, a maioria 60,3% (222 respondentes) 

afirmam se sentir satisfeitas e 25,6% (94 respondentes) afirmam se sentir muito satisfeitas. Já 

os índices de insatisfeito e muito insatisfeito, somadas chegam a um percentual de 14,1% (52 

respondentes). Pode-se notar que os números relacionados a insatisfação das clientes com a 

localização da loja são mais expressivos se comparados ao gráfico 8 por exemplo, onde a 

insatisfação faz parte de um percentual mínimo. 

 

Gráfico 9 - Satisfação das clientes relacionada à localização da loja 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre o atendimento oferecido pela loja, as classificações de muito satisfeito 52,4% 

(193 respondentes) e satisfeito 41,8% (154 respondentes), representaram a grande maioria das 

respostas, onde dessa forma a loja consegue ter um feedback de que o atendimento prestado 
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pelas atendentes e pela dona agradam grande maioria das clientes. Ao contrário, apenas 4,4% 

(16 respondentes) afirmam se sentirem muito insatisfeitas com o atendimento prestado. 

 

Gráfico 10 - Satisfação das clientes relacionada ao atendimento oferecido na loja  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na pergunta seguinte, sobre pós-vendas, grande parte das respondentes 69,3% (255 

respondentes) afirma que se sente satisfeita com todo o atendimento prestado pela loja após 

finalizarem as suas compras, onde geralmente esse contato é feito através de whatsapp. 

Novamente, uma pequena porcentagem das respondentes, 3% (11 respondentes) se sentem 

insatisfeitas e 1,7% (6 respondentes) se sentem muito insatisfeitas com os procedimentos 

adotados pela loja neste quesito. 

 

Gráfico 11 - Satisfação das clientes relacionada ao atendimento pós-vendas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando questionadas sobre as promoções que são realizadas pela loja, 61,1% (225 

respondentes) afirmam se sentirem satisfeitas e 30,4% (112 respondentes) afirmam estarem 

muito satisfeitas, número esse que somado resulta em 337 respondentes, quase que o número 

total de entrevistadas. Desta forma, a loja consegue constatar que deve continuar este formato 
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de promoções a cada X período de tempo, que resulta em índices elevados de satisfação de suas 

clientes.  

 

Gráfico 12 - Satisfação das clientes relacionada às promoções realizadas pela loja 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre as atualizações de informações que a loja faz em suas redes sociais, (incluindo 

postagem com informações em geral, promoções produtos novos e interações com as clientes), 

as respondentes se consideram em grande parte 55,2% (203 respondentes), muito satisfeitas. O 

segundo percentual, bem expressivo, parte das clientes que se consideram satisfeitas resultando 

em 39,7% (146 respondentes). Desta forma, somando os dois percentuais, chega-se a 94,7% 

das respondentes que aprovam a movimentação da loja nas redes sociais. Ao contrário, apenas 

3,2% (12 respondentes) se consideram muito insatisfeitas e 1,9% (7 respondentes) insatisfeitas 

com o uso das redes sociais pela loja. 

Vale ressaltar que o Instagram atualmente é a rede social mais utilizada pela Mona 

Roupas e Acessórios, onde é atualizado todos os dias, seja com enquetes para interações com 

as clientes, produtos novos que chegaram na loja, ou algum outro tipo de conteúdo.  

 

Gráfico 13 - Satisfação das clientes relacionada às atualizações nas redes sociais  

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quando questionadas sobre o estacionamento que é oferecido pela loja, as respostas 

seguiram em uma direção muito diferente das perguntas anteriores. Ainda assim, 57,6% (212 

respondentes) afirmam estarem satisfeitas com o que é oferecido pela loja. Porém, um número 

bem expressivo de 29,9% (110 respondentes) afirma estarem insatisfeitas com os locais 

disponíveis para estacionar seus carros e motos.  

Este número de insatisfação deu-se tão alto provavelmente pelo fato de a loja não possuir 

um estacionamento próprio, apenas vagas na rua, que nem sempre são de fácil acesso, visto que 

a rua é comercial e bem movimentada, onde muitas vezes é impossível de conseguir um espaço 

para estacionar. Vale ressaltar de quantas possíveis vendas a loja pode ter perdido em função 

deste problema. 

 

Gráfico 14 - Satisfação das clientes relacionada ao estacionamento oferecido pela loja  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando questionadas sobre a exclusividade dos produtos oferecidos pela loja, a maior 

parte das clientes, 73,4% (270 respondentes) afirmam se sentirem satisfeitas, seguido pelo 

percentual de 19,9% (73 respondentes) que se sentem muito satisfeitas. Em contrapartida, cerca 

de 6,7% (25 respondentes) afirmam se sentirem insatisfeitas ou muito insatisfeitas com essa 

exclusividade de produtos da loja.  
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Gráfico 15 - Satisfação das clientes relacionada à exclusividade de produtos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação aos preços praticados pela loja, 73,7% (271 respondentes) se sentem 

satisfeitas e 13,9% (51 respondentes) se consideram muito satisfeitas. Ao contrário, obteve-se 

9,5% (35 respondentes) que afirmaram que se encontram insatisfeitas com os preços dos 

produtos da loja. Acredita-se que esse percentual um pouco mais elevado, se comparado com 

as demais perguntas, deu-se pelo motivo de que a loja no início de suas atividades praticava 

preços extremamente acessíveis, onde com apenas cem reais, a cliente conseguiria adquirir 

cerca de três à quatro peças de roupas. Com o passar dos anos, a loja foi amadurecendo e 

também ampliando seu segmento de mercado, passando a revender algumas marcas que 

possuem um valor um pouco mais elevado. As clientes sentiram muito essa mudança, algumas 

de uma forma um pouco “negativa”, chegando à conclusão de que a loja aumentou seus preços 

de forma absurda e muitas vezes deixando de comprar na Mona Roupas e Acessórios.  

 

Gráfico 16 - Satisfação das clientes relacionada aos preços praticados pela loja  

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Nesta pergunta, as clientes foram questionadas sobre o quão fácil consideram entrar em 

contato com a loja caso tenham alguma dúvida, ou até mesmo caso queiram reservar algum 

produto. Cerca de 59,2% (218 respondentes) afirmam se sentirem satisfeitas com a loja e apenas 

um percentual mínimo de 3,8% (14 respondentes) afirmam se sentirem insatisfeitas.  

 

Gráfico 17 - Satisfação das clientes relacionada à facilidade de contato com a loja  

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando questionadas sobre a qualidade dos produtos, os maiores percentuais se 

concentraram em satisfeita, com 61,4% (226 respondentes) e muito satisfeita com 35,2% (130 

respondentes), concluindo que em grande maioria, as clientes se encontram satisfeita com a 

qualidade e durabilidade dos produtos que são vendidos pela loja. Em contrapartida, um número 

mínimo de respondentes se enquadrou como insatisfeita ou muito insatisfeita com a pergunta 

abordada, conforme mostra o gráfico 18. 

 

Gráfico 18 - Satisfação das clientes relacionada à qualidade dos produtos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se que a loja oferece um serviço de atendimento considerado pela grande 

maioria como de muitíssima qualidade. Onde quando questionadas se as vendedoras prestam 

um bom atendimento, 88,3% (325 respondentes) afirmam que sempre são muito bem atendidas.  

Esse número, quase que unânime segue de 8,2% (32 respondentes) que escolheram a opção “às 

vezes” e 3,5% (13 respondentes) que não souberam responder à pergunta. 

 

Gráfico 19 - As vendedoras são educadas, simpáticas e prestam um bom atendimento? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4 FIDELIZAÇÃO DAS CLIENTES  
 

Quando questionadas se continuariam a ser clientes da loja caso ela mudasse de 

endereço, as respondentes em grande maioria, 61,7% (227 respondentes) afirmaram que sim, 

continuariam a comprar na loja independentemente do local novo. Em contrapartida, 25,5% (94 

respondentes) afirmaram que continuariam a ser clientes da loja, apenas se a mudança fosse 

para outro lugar em São José, cidade em que a loja se encontra atualmente.  

Desta forma, é possível notar que a maioria das clientes possui uma fidelização à loja, 

se propondo a continuar comprando, independentemente de onde a loja estiver localizada. 

 

Gráfico 20 - Se a loja se mudasse para outro endereço, você continuaria sendo cliente? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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As respondentes também foram questionadas, sobre qual a probabilidade de retornarem 

à loja para realizarem novas compras. Para isso, deveriam classificar de 1 (não retornarei) à 5 

(retornarei, com certeza), com base no questionamento. De forma praticamente unânime, 82,9% 

(305 respondentes) atribuíram classificação cinco, ou seja, que retornariam sem dúvidas 

alguma. Outros percentuais mínimos de 12,2% (45 respondentes) atribuíram classificação 

quatro e 4,6% (17 respondentes) classificação três. 

Desta maneira, é possível verificar o quão grande é a fidelização das clientes da Mona 

Roupas e Acessórios, aonde a maioria voltaria/volta sempre à loja para efetuar novas compras, 

e conferir os produtos novos. A média de clientes que retornariam à loja, foi de 4,77 com desvio-

padrão de 0,5316. 

 

Gráfico 21 - Percentual de clientes que retornariam à loja 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A próxima pergunta é relacionada ao Net Promoter Score (NPS), que conforme 

abordado na fundamentação teórica do presente estudo, possui o objetivo de indicar se as 

clientes são ou não fiéis à loja. Quando pedido para as respondentes classificarem de 1 à 10 o 

quanto recomendariam a loja para amigos e familiares, os números mais expressivos, 72,3% 

(266 respondentes) classificaram dez. Cerca de 13,9% (51 respondentes) afirmaram nove, e 

uma pequena minoria informou as outras classificações, levantando percentuais mínimos.  

Conforme esta metodologia, os clientes promotores são aqueles que atribuem nota 9 ou 

10, obtendo um total de 317 respondentes na pesquisa. Já os classificados como neutros, são 

aqueles que atribuem nota 7 ou 8, sendo representados por 42 respondentes. Por fim, os 

detratores são aqueles que atribuem nota 6 ou menor, contabilizando 9 respondentes. 
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Para se ter uma visão geral desta classificação, basta subtrair o número de clientes 

promotores, pelo número de clientes detratores, desta forma resultando em 308 ou 87,7%. Desta 

forma, observa-se que a grande maioria das clientes da Mona Roupas e Acessórios, se 

classificam como promotoras e fiéis à loja. A média de clientes que recomendaria a loja para 

algum amigo ou familiar, foi de 9,49 com desvio padrão de 1,006. 

 

Gráfico 22 - Você recomendaria a loja para seus amigos e familiares? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando questionadas sobre o quão fiéis as clientes se consideravam à loja, cerca de 

38,6% (142 respondentes) atribuíram classificação três, seguido de 23,9% (88 respondentes) 

com classificação quatro, 20,1% (74 respondentes) com classificação cinco.  

Dentre todas as perguntas levantadas até o momento, esta foi a que mais obteve uma 

taxa de resposta de forma parelha entre as classificações, três, quatro e cinco. A média de 

fidelidade das clientes, foi de 3,42 com desvio-padrão de 1,087. 

 

Gráfico 23 - O quão fiel você se considera à loja? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação ao questionamento se a loja já entrou alguma vez em contato com as 

respondentes para avisar de produtos novos que chegaram ou até mesmo para convidar a cliente 

a aparecer na loja, 70,4% (259 respondentes) afirmaram que isto nunca aconteceu. Seguido pelo 

percentual de 13% (48 respondentes) que afirmam que isto acontece esporadicamente e 10,9% 

(40 respondentes) que afirmam que o contato da loja é raramente realizado.  

 
Gráfico 24 - A loja já entrou em contato para avisar sobre os produtos novos ou para convidar 

você a aparecer na loja? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com os resultados do gráfico 24, é muito difícil a loja entrar em contato com 

as clientes, por mais que ofereça um atendimento de muitíssima qualidade, atualize as redes 

sociais e  interaja com as clientes por lá, o contato via whatsapp a fim de informar sobre as 

novidades que chegaram na loja ou até mesmo para convidar a aparecer alguma cliente que não 

compra a algum tempo, deixa a desejar. 

Desta forma, conclui-se alguns pontos a partir dos resultados obtidos através da coleta 

de dados. Em relação ao perfil das respondentes, a maioria são mulheres na faixa etária de 21 a 

25 anos. Quanto a renda das respondentes, em grande parte ganham em torno de um a três 

salários mínimos e residem na mesma cidade onde a loja se localiza, em São José. Percebe-se 

que há duas formas que foram mais citadas pelas respondentes, sobre como conheceram a loja, 

através do Instagram ou através de indicação de outra pessoa.  

Sobre a frequência de compra na loja, houve duas opções que foram as mais escolhidas 

pelas respondentes: aquelas que realizam compras uma vez por ano e aquelas que compram 

uma vez a cada três meses. Esse fator deve ser mais bem explorado para que essa frequência de 

compras das clientes seja elevada. 

Dentre as opções de produtos que são vendidos pela loja, as roupas são os itens que mais 

são procurados pelas respondentes, demonstrando que essa categoria é a principal que fornece 

lucro à loja. 
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No que diz respeito à satisfação das clientes em relação a diversos fatores observados 

na loja, a maioria das respostas foram positivas em questão da qualidade dos produtos vendidos, 

serviços prestados, localização da loja, atendimento, pós-vendas, promoções, atualização de 

redes sociais, exclusividade de produtos, preço praticado, facilidade de contato com a loja e 

educação das vendedoras. 

Outros dois pontos, que também obtiveram um nível maior de satisfação, chamaram a 

atenção por terem um nível de insatisfação mais expressivo se comparado com os outros fatores. 

O primeiro em relação ao estacionamento, onde pelo fato de a rua ser muito movimentada e de 

sentido único, é extremamente difícil de se conseguir vagas, fato esse em que a loja poderia dar 

uma atenção maior. O segundo fator, é o preço, esse que foi sentido por muitas clientes que 

acompanharam a loja desde sua criação, onde eram vendidos outros tipos de roupa com um 

preço muito mais acessível. Hoje, roupas de marcas mais caras são revendidas, onde para as 

clientes que não possuem o conhecimento de tal fato, gera uma certa estranheza.  

Um outro fator que deve ser levantado, é o fato de a grande maioria das respondentes 

afirmarem que a loja nunca entrou em contato para convidar a aparecer na loja, ou para avisar 

que chegaram produtos novos e isso é sentido por parte das clientes, essa falta de contato 

partindo da loja. Por mais que o atendimento seja muito bem avaliado e também o pós-vendas, 

a loja poderia estudar e desenvolver métodos de estar mais próximas de suas clientes, sendo 

esse um ponto a mais a ser levado em consideração para a fidelização das clientes.  

Há pontos que podem ser melhorados na loja, mas grande parte dos fatores que foram 

levantados na pesquisa, foram muito bem avaliados pelas clientes, gerando um alto nível de 

satisfação, além de que a grande maioria também afirma recomendar a loja para seus amigos e 

familiares, se considera fiel à loja e afirma que retornaria à loja a fim de realizar novas compras.  

 
4.5 TABULAÇÃO CRUZADA 
 

Para que haja uma melhor compreensão acerca dos resultados do estudo, realizou-se a 

tabulação cruzada, que possui o objetivo de comparar a relação entre as variáveis das respostas 

obtidas. 

Considerando o número total de respondentes de São José com 54,6%, local em que 

obteve maior taxa de respostas, observou-se o comportamento de compras desse grupo, 

conforme a tabela 1. 
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Tabela 1 - Frequência de compras X Cidade em que reside 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os maiores percentuais correspondem às respondentes que moram em São José e 

compram uma vez no ano, o que representa 33,83% e as respondentes que moram em São José, 

mas compram uma vez a cada três meses, representando 28,86%. A loja precisa repensar meios 

para fazer com que essa frequência de compras seja mais assídua e que esses números sejam 

mais elevados, buscando satisfazer e fidelizar principalmente o público que reside na mesma 

cidade em que a loja está localizada, onde são encontrados os maiores números de clientes.  

Também foi realizado uma tabulação cruzada relacionando a frequência de compras na 

loja com as suas respectivas rendas. Desta forma, observou-se que a frequência de compra é 

maior nas respondentes que possuem renda entre um à três salários mínimos, totalizando 

48,37%, onde são realizadas compras em maior quantidade, uma vez por ano, conforme mostra 

a tabela 2: 

 

Tabela 2 - Frequência de compra na loja X Renda individual das respondentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se também que a frequência de compra mais comum, levando em consideração 

o total geral das respondentes, é de uma vez ao ano (35,87%) e uma vez a cada três meses 

(30,43%). Já as frequências de compras maiores como uma vez por mês (11,14%) e a cada 

quinze dias (2,17%), não representaram números tão expressivos.  
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Em seguida, foi realizado o cruzamento de dados entre a importância de determinados 

fatores para as clientes, relacionados à sua satisfação com o que é oferecido pela loja. O 

destaque é dado pelas clientes que consideram muito importante os produtos e serviços que são 

oferecidos, e afirmam estarem muito satisfeitas com o que é oferecido pela loja (35,87%).  

Percebe-se também o fato de que para algumas clientes, os produtos e serviços são 

considerados importantes ou muito importantes, porém as mesmas se encontram insatisfeitas 

(1,09%) ou muito insatisfeitas (2,99%) com o que é oferecido pela loja. Por mais que os 

números não sejam tão expressivos, a loja poderia alinhar melhorias para que seus clientes se 

tornassem totalmente satisfeitos. 

 

Tabela 3 - Satisfação com produtos e serviços X O quão importante são os produtos e serviços 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao fator preço, observa-se que um grande percentual o considera como algo 

muito importante na hora de realizar suas compras. Junto a isso, (40,49%) das respondentes 

afirmam estarem satisfeitas com os preços praticados pela loja, percentual este bem elevado se 

comparado aos demais. Quando observado o total geral de clientes muito insatisfeitas (2,99%), 

o percentual apresentado é mínimo, conforme é apresentado na tabela 4:  

Tabela 4 - Satisfação com preços da loja X Importância dos preços praticados 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Em uma das perguntas do questionário, as clientes deveriam classificar de 1 à 5, qual 

seria a probabilidade de retorno à loja. Desta forma, filtrando apenas as clientes que se 

classificaram como muito insatisfeitas ou insatisfeitas relacionado aos produtos e serviços  

oferecidos pela loja, tem-se um percentual de 86,42% (muitas insatisfeitas), que afirma que 

retornariam sem dúvidas a loja. Ou seja, mesmo havendo algo que não seja do seu agrado, as 

clientes estão dispostas a retornar na loja baseadas aos outros fatores ao quais lhe satisfazem.  

 

Tabela 5 - Clientes insatisfeitos X Probabilidade de retornar à loja 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O fato de realizar uma recompra está ligada diretamente à satisfação dos clientes, 

conforme abordado na fundamentação teórica do presente estudo. É possível confirmar tal fato 

através dessa pesquisa, visto que as clientes que se consideram satisfeitas ou muito satisfeitas 

possuem as maiores taxas de recompra, seja uma vez por ano (20,65%) ou até mesmo, uma vez 

a cada três meses (15,22%). 

 

Tabela 6 - Satisfação com produtos e serviços X Frequência de compras na loja 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ter um relacionamento bom e duradouro com seus clientes é o principal fator para que 

uma organização obtenha sucesso. Prestar um bom atendimento, oferecer produtos de 

qualidade, entender os anseios e as necessidades dos clientes, além de oferecer demais 

benefícios, são peças chaves para reforçar essa relação de proximidade. O objetivo das 

organizações, além de satisfazer, deve estar focado em fazer com que os clientes se tornem fãs 

dos seus produtos e serviços, os tornando fiéis e também possíveis divulgadores. 

Baseado no entendimento dessa necessidade de se obter um relacionamento duradouro 

com seus clientes e as ações que são necessárias para que isso aconteça, buscou-se identificar 

as formas de fidelizar as clientes da loja Mona Roupas e Acessórios, a fim de que a empresa 

possa estar se adequando, buscando sempre melhorar em todos os fatores que foram levantados 

pela pesquisa, além de levar em consideração algumas propostas de melhoria que serão 

abordadas mais à frente. 

Para que a coleta de dados fosse realizada, utilizou-se como instrumento o questionário. 

Este, foi divulgado pela própria proprietária da loja em suas redes sociais, que acumulam cerca 

de 80 mil seguidores, onde houve um alcance muito grande em um curto espaço de tempo, 

chegando a 368 respostas válidas, durante duas semanas. Através dessas respostas, foi possível 

analisar os dados obtidos a fim de responder os objetivos específicos que foram levantados no 

presente trabalho. 

O perfil das clientes atuais da Mona Roupas e Acessórios, em sua maioria, são 

representados por mulheres, com faixa etária entre 21 a 25 anos. Porém, na pesquisa realizada, 

a faixa de 26 a 30 anos recebeu uma grande porcentagem de respondentes também, sendo a 

segunda maior porcentagem de respondentes que realizam compras na loja. A diferença de 

percentual de respostas entre as duas faixas foi de 5,9%, podendo considerar as duas como 

principais para a loja. Quando se trata de renda individual, o público-alvo são as clientes que 

ganham em torno de um a três salários mínimos, essas correspondem a praticamente metade 

das respondentes da pesquisa. Além disso, a cidade onde a loja se localiza, São José, é o lugar 

onde residem mais da metade de suas clientes, ou seja, grande parte da clientela se localiza nas 

proximidades. Em relação a como as clientes conheceram a loja, duas respostas foram 

praticamente unânimes. Ou foi através do Instagram, rede social essa onde a loja possui uma 

força muito grande, sendo seu principal meio de divulgação de serviços e também de vendas, 

ou através de indicações de amigos e familiares, que também é marca registrada da loja pelo 

fato de ela possuir um marketing de boca-a-boca tão forte, convertendo essas indicações em 
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números gigantescos de vendas. Suas clientes também são em grande parte, aquelas que 

realizam compras de três em três meses ou até mesmo uma vez por ano, onde através dessa 

informação a loja pode adotar medidas para fazer com que essa frequência de compras de suas 

clientes aumente, e que ocorra em um menor espaço de tempo. Dentre os produtos oferecidos 

pela loja, a maior parte das clientes se direciona a Mona Roupas e Acessórios em busca de peças 

de vestuário, sendo esse o produto mais procurado e que merece mais a atenção das proprietárias 

a fim de agradar e satisfazer suas clientes. 

Quanto ao grau de satisfação das clientes com a loja, dentre todos os fatores que foram 

levantados, como preço, localização, promoções, pós-vendas, entre outros, a maioria obteve 

satisfação acima de 90%, chegando a uma média de satisfação de 93,83% com desvio-padrão 

de 0,0242. Abaixo dessa porcentagem tiveram apenas três fatores, a localização da loja, com 

85,9%, os preços praticados atingindo 87,6% e o fator com o índice mais baixo de satisfação, o 

estacionamento oferecido pela loja, atingindo 64,1%. Desses fatores, a média obtida foi de 

79,20% de satisfação, com um desvio-padrão de 0,1310. 

Procurando entender um pouco melhor os motivos que levaram a satisfação ou 

insatisfação das clientes à loja, ao final do questionário foi aberto um espaço para que as clientes 

pudessem escrever suas opiniões, podendo dar sugestões de melhorias ou até mesmo dizer o 

que gostam ou não na loja. Essas respostas obtidas, foram de extrema importância visto que 

compiladas com os percentuais obtidos das perguntas anteriores, os pontos de satisfação ou 

insatisfação puderam ser melhor compreendidos.  

Em relação aos motivos que levaram a satisfação, a qualidade dos produtos foi o fator 

que mais foi elogiado pelas clientes, que se sentem satisfeitas com a durabilidade dos produtos 

que são comercializados pela loja. Além disso, fatores como o atendimento das vendedoras 

também receberam um grande percentual de satisfação, visto que a loja procura sempre oferecer 

atendimentos personalizados e oferecer a melhor experiência a suas clientes. Outro s fatores 

também podem ser citados com grande satisfação, como as promoções, onde geralmente em 

troca de coleções são feitos sales com todas as mercadorias da loja; as atualizações em redes 

sociais, onde todos os dias são postados conteúdos diferentes para as seguidoras; e também a 

exclusividade de produtos, onde em cada viagem que a proprietária faz a São Paulo para 

comprar mercadorias, procura não trazer um grande número de peças iguais do mesmo modelo, 

a fim de manter essa exclusividade e evitar peças muito repetitivas. 

Abordando sobre os motivos que levaram a insatisfação, a maior reclamação das clientes 

atualmente, é em relação ao estacionamento, visto que a loja não possui estacionamento próprio, 

então as clientes devem estacionar na rua, onde tal fato se torna ainda mais difícil pela rua 
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possuir mão única, ser muito movimentada e a loja se localizar bem na descida de um morro. 

Uma outra insatisfação abordada pelas clientes é em relação ao preço, mesmo este fator obtendo 

cerca de 87% de satisfação, muitas clientes afirmam que no começo dos trabalhos da loja, a 

mesma ofertava produtos muito mais em conta, e hoje os preços de algumas peças são 

extremamente caros. Também foi abordado sobre a falta de tamanhos especiais nas roupas, 

onde muitas clientes que vestem números maiores não conseguem comprar o que desejam por 

falta de numeração. 

Através da pesquisa, pode-se constatar também um alto grau de fidelização das clientes, 

visto que mais da metade das respondentes afirma que continuaria comprando na loja mesmo 

se ela mudasse de endereço. Além disso, apresentando quase que unanimidade, as clientes 

afirmam que voltariam com certeza a loja, a fim de realizar novas compras. Quando 

questionadas se recomendariam a loja para algum amigo ou familiar, foi utilizado o NPS a fim 

de medir essa variável, onde cerca de 86,2% atribuíram nota 9 ou 10, afirmando que sim, 

recomendaria a loja, se declarando um promotor da Mona Roupas e Acessórios. 

Por fim faz-se a sugestão de melhorias e novas estratégias de fidelização das clientes, a 

fim de tornar a loja mais atrativa para seu público e corrigir os pontos que tornam suas clientes 

insatisfeitas. Pode-se citar: 

a) Cartão fidelidade 

Este, levantado como sugestão até por algumas clientes, já foi um método de fidelização 

utilizado pela loja durante algum tempo. A partir de um determinado valor, as clientes 

ganhavam um carimbo em um cartão e quando o mesmo estivesse por completo carimbado, 

ganhavam um valor X de desconto nas compras. O método obtinha muito sucesso, mas 

conforme os cartões foram acabando, a ideia acabou caindo no esquecimento das proprietárias 

que acabaram não pedindo um lote novo de cartões. A ideia ao todo é muito boa, chama clientes 

e seria muito viável que a loja voltasse a colocá-la em prática, visto que as clientes que já se 

sentem satisfeitas, realizarão compras periodicamente de forma a se sentirem mais estimuladas 

a comprar com mais frequência.  

b) Preço 

Em relação aos preços praticados pela loja, ocorre muita comparação com os preços 

iniciais que eram praticadas pela mesma no início em que começou a operar. Hoje, a loja 

revende marcas mais caras que consequentemente por obter um custo de compra mais e levado 

para as proprietárias, também chega às clientes da loja com um valor mais elevado. Porém, a 

loja ainda revende produtos com preços mais acessíveis, mas não dá mais tanto foco a esses 

produtos como antigamente. Como sugestão, a loja poderia dar um maior destaque a essas peças 
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novamente, montando looks com preços mais acessíveis e também divulgando mais esses tipos 

de peças em suas redes sociais, desta forma conseguiria alcançar essa massa de clientes que 

pede por produtos mais acessíveis e também não deixaria de vender suas outras peças que 

possuem um custo mais elevado. 

c) Tamanhos especiais de vestuário 

Sugere também que a loja trabalhe com uma grade de tamanhos de roupas maiores, visto 

que um grande número de clientes afirma gostar de muitas peças, mas não conseguir comprar 

justamente pelo fato de não possuir numerações maiores. É preciso que haja um maior 

comprometimento e um investimento por parte da loja, em trazer mais mercadorias voltadas ao 

público plus size, onde desta forma será possível satisfazer essas clientes que não se agradam 

com a atual situação, além de fidelizá-las. 

d) Contato com a cliente através de Whatsapp 

Quando questionadas se já haviam recebido alguma mensagem da loja para voltar a 

comprar ou um aviso sobre as novidades em mercadorias, mais da metade das respondentes 

afirmaram que nunca receberam esse tipo de contato da loja. Desta forma, a loja poderia criar 

listas de transmissão no whatsapp, para informar suas clientes quando chegassem mercadorias 

novas, além de ter algum tipo de controle para aquelas clientes que não compram a muito tempo, 

a fim de mandar uma mensagem e convidá-la a aparecer na loja novamente.  

e) Estacionamento 

Quanto ao estacionamento, o fator de insatisfação mais apontado pelas clientes, a loja 

poderia pensar em realizar algum tipo de parceria ou desconto em estacionamentos que existem 

na região, a fim de facilitar a vida das clientes que desejam se dirigir até a loja. Ou até mesmo, 

pensando em um projeto a longo prazo, caso a loja mude de lugar, projetar um local em que 

tenha uma bom espaço de estacionamento, visto que isso chega a ser um fator tão importante, 

que faz com que as clientes deixem de ir até lá atualmente, por esse motivo.  

Desta forma conclui-se que para que o sucesso da organização seja garantido, seus 

clientes necessitam se sentir satisfeitos, suas dores e necessidades devem ser supridas a fim de 

que a melhor experiência seja entregue ao cliente. Desta forma, as chances do cliente se tornar 

fiel, além de divulgar a loja se tornam extremamente expressivos. Por mais que a loja Mona 

Roupas e Acessórios possua um alto nível de satisfação e fidelização por parte de suas clientes, 

vários fatores podem ser ajustados e melhorados. É fundamental que a loja se atente as dores 

atuais apresentadas por suas clientes e procure melhores alternativas, a fim de que essas 

questões sejam resolvidas.  
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Em relação às limitações do presente trabalho, pode-se citar o fato de a pesquisa obter 

apenas uma etapa, a conclusiva. Também o tempo de coleta, que foi realizado em um curto 

espaço de tempo, por conta dos prazos do presente trabalho, o que afeta também o número de 

respondentes, pois se a pesquisa rodasse durante um tempo maior, mais respostas poderiam ter 

sido alcançadas. E por último, a amostra escolhida foi a não probabilística, onde não é possível 

generalizar as respostas que são encontradas no questionário para a população, neste caso, para 

todas as clientes da loja. 

Como sugestão para futuras pesquisas, pode-se citar a realização de uma pesquisa mais 

profunda onde se compara os itens que mais tornam as clientes da Mona Roupas e Acessórios 

insatisfeitas comparando os dados com a concorrência. Desta forma seria possível obter um 

maior conhecimento se esses fatores que estão deixando a desejar na loja, também estão 

acontecendo em outros lugares. 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO APLICADO 
AOS CLIENTES DA MONA ROUPAS E ACESSÓRIOS 
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