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RESUMO  
 

O presente trabalho aborda sobre a importância do marketing para as Instituições Financeiras 

independente da localização, a tarefa do marketing consiste em manter o nível de demanda, 

apesar das preferências mutáveis dos consumidores e da concorrência, porém a empresa deve 

manter ou melhorar sua qualidade e medir a satisfação do consumidor regularmente. Os 

profissionais de marketing podem estar envolvidos na comercialização de bens, serviços, 

experiências, eventos, imagens de pessoas, lugares, organizações, informações e ideias. 

Atender o cliente com qualidade ou satisfazê-lo, é de fundamental importância. É essencial 

compreender que atender o cliente não se resume em agradá-lo, é mais do que isso, hoje 

significa acrescentar benefícios a produtos e serviços objetivando superar as suas 

expectativas. Dessa forma, primeiramente foi efetuado um estudo bibliográfico em relação a 

Marketing Relacional e demais assuntos relacionados. Posteriormente, através de um 

questionário aplicado aos colaboradores, pôde-se efetuar uma análise mais concreta sobre 

quais são as percepções que eles têm em relação às ações repassadas pela Instituição estudada, 

buscando assim, identificar o grau de entendimento de seus colaboradores antes de repassar as 

mesmas a seus associados e/ou clientes. 

 

 

Palavras-chaves: Clientes; Satisfação; Marketing de Relacionamento; CRM. 
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ABSTRACT 

 

The present work approaches on the importance of the marketing for the independent of the 

location Financial Institutions, the task of the marketing consists of maintaining the demand 

level, in spite of the consumers' changeable preferences and of the competition, however the 

company should maintain or to improve his/her quality and to measure the consumer's 

satisfaction regularly. The marketing professionals can be involved in the commercialization 

of goods, services, experiences, events, people's images, places, organizations, information 

and ideas. To assist the customer with quality or to satisfy him/it, it is of fundamental 

importance. It is essential to understand that to assist the customer it is not summarized in 

pleasing him, it is more than that, today it means to increase benefits to products and services 

aiming at to overcome their expectations. In that way, firstly a bibliographical study was 

made in relation to Marketing Relacional and other related subjects. Later, through an applied 

questionnaire to the collaborators, it could occur a more concrete analysis on which you/they 

are the perceptions that they have in relation to the actions reviewed by the studied Institution, 

looking for like this, to identify the degree of their collaborators' understanding before 

reviewing the same ones their associates and/or customers.   

 

   

Keyword: Customers; Satisfaction; Marketing of Relationship; CRM.   
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1 INTRODUÇÃO  

O marketing é uma ferramenta de gestão que auxilia nas atividades que envolvem o 

processo de criação, planejamento e desenvolvimento de produtos ou serviços que satisfaçam 

as necessidades do consumidor, e de estratégias de comunicação e vendas que superem a 

concorrência. Marketing é também um processo social, no qual indivíduos ou grupos obtêm o 

que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com os 

outros. 

Este conceito é composto de três componentes básicos: os desejos ou necessidades 

que explicitam a motivação ou o comportamento do consumidor, a relação da troca em que 

fica clara a necessidade de haver alguém que oferte um produto ou serviço e alguém que 

demande o mesmo. É, a área onde a oferta e as demandas se encontram – o mercado. 

Nos dias atuais mais do que desejos e necessidades o marketing tem buscado 

satisfazer ou superar expectativas dos clientes. Isso se deve ao fato de que os produtos 

oferecidos são cada vez mais diferenciados aos olhos dos clientes por meio de serviços e 

atributos intangíveis. 

Uma das preocupações fundamentais das organizações refere-se à tentativa de 

descobrir quais são as necessidades de seus clientes e consumidores atuais e potenciais e 

como satisfazê-los através de seus produtos e/ou serviços. Esta preocupação ilustra a essência 

do conceito de marketing, definido como a atividade humana ou o processo social, orientados 

para satisfação de desejos ou necessidades de indivíduos e organizações, através do processo 

de troca (BATALHA, 2001). 

O sucesso de uma empresa, seja ela instituição financeira ou não, na maioria das 

vezes ocorre quando todos os setores trabalham em conjunto para atingir ações voltadas para 

a mesma e que envolvem pessoas que tenham necessidades de seus produtos e/ou serviços. 

Muitas vezes isso se concretiza quando seus associados e clientes conseguem satisfazer suas 

necessidades, sem desgastes e de forma assertiva. 

Para tanto, o marketing relacional tem o seu foco nos clientes já existentes e não na 

angariação de novos clientes. Para que uma empresa possa apostar no marketing relacional e 

conseguir fidelizar os seus clientes, deverá ter em atenção alguns pontos, tais como: conhecer 

bem o cliente, saber comunicar e escutar as suas necessidades e reconhecer a sua fidelidade. 

Em estudo, notou-se que a Instituição Financeira “X” é hoje muito respeitada, e 

possui com seu público-alvo uma forte ideia de proximidade o que eleva o grau de satisfação 

dos seus associados.  
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Investigando mais a fundo esse contexto, percebeu-se que, em muitos casos, a 

instituição não era a principal agência financeira de seus associados. O que por si só se 

constituía em uma situação paradoxal, uma vez que o associado tem com a sua cooperativa 

uma relação de dono, ou seja, devia ser ele o maior interessado na compra e venda de 

produtos financeiros de sua instituição, visto que isso se reflete diretamente em ganhos ao 

final do exercício para ambos. 

Na Cooperativa as estratégias de relacionamento com o cliente buscam envolver pelo 

menos dois objetivos: sua fidelização e a extensão desse relacionamento com sua própria rede 

de relacionamento feita também com auxilio de seus colaboradores. Para isso, existem meios 

artificiais de se alcançar o objetivo final, pois nada supera um atendimento excepcional. 

Porém, quando este atendimento, se torna commodity, torna-se necessidade criar um apelo a 

mais com intuito de fixar a própria marca na mente do consumidor e assim garantir sua 

preferência quando o assunto for Instituição Financeira. 

Levando em consideração os fatos citados anteriormente, desejou-se através do 

presente trabalho analisar de que forma as ações de Marketing de Relacionamento praticadas 

na Agência “X” estavam sendo percebidas e absorvidas pelos seus colaboradores antes de 

chegarem aos associados e clientes e de que forma estes estavam vivenciando e usufruindo 

dessas ações. 

Para tanto, é essencial salientar que, antes mesmo de iniciar a implantação de ações 

que promovam o relacionamento com os associados, todos os profissionais envolvidos 

precisam estar cientes do seu papel no processo de satisfação e apresentação destas ações. O 

resultado final é reflexo do trabalho desenvolvido de forma conjunta, ou seja, este resultado 

depende da forma que a cooperativa repassa as ações, o entendimento do colaborador e por 

consequência a fidelização se dará perante a percepção do associado quanto à qualidade do 

serviço recebido. 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O tema abordado nesse estudo será o Marketing de Relacionamento. O Marketing de 

Relacionamento enfoca como deve ser alimentado e mantido o processo de garantir satisfação 

contínua e reforço aos indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram 

clientes. Os clientes devem ser identificados, reconhecidos, comunicados, aditados em relação 

à satisfação e respondidos. 

Para tanto, o marketing relacional tem o seu foco nos clientes já existentes e não na 

angariação de novos clientes e para que uma empresa possa apostar no marketing relacional e 
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conseguir fidelizar os seus clientes, deverá ter em atenção alguns pontos, tais como: conhecer 

bem o cliente, saber comunicar e escutar as suas necessidades e reconhecer a sua fidelidade.  

A Instituição Financeira “X” é hoje uma instituição muito respeitada que tem com 

seu público-alvo uma forte ideia de proximidade e um alto grau de satisfação.  

Investigando mais a fundo esse contexto, a instituição percebeu que, em muitos 

casos, não era a principal agência financeira de seus associados. O que por si só se constituía 

em uma situação paradoxal, uma vez que o associado tem com a sua cooperativa uma relação 

de dono, ou seja, devia ser ele o maior interessado na compra e venda de produtos financeiros 

da instituição visto que isso se reflete diretamente em ganho de sobras ao final do exercício. 

Na Cooperativa as estratégias de relacionamento com o cliente busca envolver pelo 

menos dois objetivos: sua fidelização e a extensão desse relacionamento com sua própria rede 

de relacionamento. Por mais que existam meios artificiais de se conseguir isso, nada supera 

um atendimento excepcional. Porém, quando este vira commodity, então é preciso criar um 

apelo a mais na própria marca para garantir sua fixação na mente do cliente. 

Levando em consideração os fatos citados anteriormente, deseja-se através do 

presente trabalho analisar de que forma as ações de Marketing de Relacionamento praticadas 

na Agencia “X” estão sendo percebidas e absorvidas pelos colaboradores. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.1 Objetivo Geral 

Através de pesquisa analisar até que ponto as ações aplicadas pelo marketing de 

relacionamento da Cooperativa “X” estão sendo percebidas e absorvidas pelos seus 

colaboradores, além de avaliar quais destas ações estão alcançando os resultados esperados 

com relação à satisfação destes e da própria instituição. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

- Identificar quais são as ações de marketing de relacionamento aplicadas pela 

instituição; 

- Verificar se as ações praticadas estão sendo percebidas pelos seus profissionais 

antes de serem repassadas aos associados; 

- Procurar identificar a eficiência das ações em relação à manutenção, permanência, 

fidelidade do colaborador e associado; 

- Sugerir ações ou melhorias nas ações de Marketing de Relacionamento que 

atendam os objetivos da cooperativa. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A globalização aumentou ainda mais o nível de concorrência entre as empresas dos 

mais diversos ramos de atuação. O Marketing surge como uma ferramenta que auxilia as 

organizações a destacarem-se no mercado, tornando-se a eleita pelos consumidores. 

O objetivo do Marketing não é fazer com que as pessoas comprem o que não 

precisam, e sim satisfazer as necessidades e desejos de cada indivíduo. Sendo assim é preciso, 

sobretudo, entender os reais desejos do cliente, para satisfazê-los de forma plena e constante. 

Quando se procura atender o que os clientes realmente necessitam é preciso tomar 

cuidado. De momento, tão difícil quanto satisfazer o cliente, está entendê-lo, principalmente 

se for levado em consideração o fato destes consumidores estarem cada vez mais com 

necessidades e desejos diversificados.  

Vale ressaltar que no Marketing, basear-se somente nos 4 P’s não é suficiente para 

compreender as necessidades dos clientes. Os 4 P’s são ferramentas que auxiliam quanto à 

disposição de produtos para o cliente, e está relacionado diretamente com a empresa, não com 

o cliente final.  

Para isso, se faz necessário levar em consideração as exigências das pessoas do 

mercado em que a empresa esta inserida. Essa informação repassada pelo cliente pode tornar-

se uma vantagem competiva, pois essas informações podem relatar em que os clientes se 

diferem em seu valor e necessidades. Pode ser através dessa forma de relacionamento que 

empresa irá ganhar pontos perante a concorrência mostrando que se importa com o que 

realmente interessa ao seu consumidor, seja ele de produtos e/ou serviços. 

Nesse contexto, o Marketing de Relacionamento tem a função de compreender e 

trabalhar com a realidade, oferecendo informações atualizadas para que os executivos possam 

tomar decisões, com base no ponto de vipossiveisiente. O Marketing de Relacionamento é a 

resposta para as empresas enfrentarem possiveis desafios e exige conhecimento sobre a sua 

atividade, concorrentes, clientes, e inclusive sobre novas tecnologias disponíveis. Essas 

informações podem modificar o ambiente competitivo e sua própria organização.  

A partir do conhecimento adquirido através das ferramentas ligadas ao Marketing de 

Relacionamento, referente às necessidades dos clientes, se faz necessário construir e 

aprofundar vínculos, empresa/cliente com o intuito de oferecer de forma mais acertiva o que 

ele realmente espera e de que forma ele espera.  

O Marketing de Relacionamento, nesse sentido, objetiva o incremento das vendas e 

lucros e o aumento da lealdade dos clientes através da formação de um relacionamento mais 



16 

 

  

sólido. Para tal objetivo ser cumprido, é necessário traçar estratégias de Marketing de 

Relacionamento que possibilitem à organização atingir os resultados esperados. 

Atualmente, as instituições financeiras precisam cada vez mais adequar-se as 

exigências existentes no mercado. As mesmas precisam manter-se atualizadas e com produtos 

e serviços adequados, para assim conseguir suprir e satisfazer as necessidades de seus 

clientes. 

 Nesse sentido, foi utilizada a empresa “X”, para um estudo onde foi feita uma 

análise das ações ligadas ao Marketing de Relacionamento, considerando as estratégias já 

existentes e a forma apresentada para seus colaboradores a ponto de garantir um amplo 

conhecimento por parte de seus profissionais antes de repassar aos associados e clientes 

mantendo assim o sucesso da organização.  

O sucesso de uma empresa, seja ela instituição financeira ou não, na maioria das 

vezes ocorre quando todos os setores trabalham em conjunto para atingir ações voltadas para 

a mesma e que envolvem pessoas que tenham necessidades de seus produtos e/ou serviços. 

Muitas vezes isso se concretiza quando seus associados e clientes conseguem satisfazer suas 

necessidades, sem desgastes e de forma assertiva. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O presente projeto traz autores variados que falam sobre Marketing, Marketing de 

Relacionamento e CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANEGEMENT), assuntos que 

serão abordados no decorrer deste trabalho. 

 

2.1 MARKETING 

O Marketing possui uma importância abrangente que se estende à sociedade como 

um todo, pois foi por meio dele que novos produtos entraram no mercado e posteriormente 

foram apresentados aos consumidores. Também foi através do marketing que esses novos 

produtos conquistaram aceitação e despertado desejo ao seu consumo, o que muitas vezes 

acabou por facilitar, ou ate mesmo agregar algo de útil a vida dessas pessoas. 

Diante de tal realidade, o marketing desempenha um papel fundamental para as 

empresas no enfrentamento de desafios, sejam ela de produtos e/ou serviços. 

Marketing tem sido definido de várias maneiras, mas, segundo Kotler (1998), 

marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que 

necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com os outros.  

Ainda conforme o autor, esta definição baseia-se nos seguintes conceitos centrais: 

necessidades, desejos e demandas; produtos (bens, serviços e ideais); valor, custo e satisfação; 

troca e transações; relacionamentos e redes; mercados; empresas e consumidores potenciais.  

Este conceito tem sido expresso de maneiras sugestivas:  

a) Atender as necessidades de forma rentável;  

b) Encontrar desejos e satisfazê-los;  

c) Amar o consumidor não o produto;  

d) Fazer o gosto do consumidor;  

e) O cliente é o chefe;  

f) As pessoas em primeiro lugar;  

g) Parceiros no lucro.  

Kotler e Keller (2006) definem o marketing como o conjunto dos meios de que 

dispõe uma empresa para vender os seus produtos aos seus clientes de um modo rentável. O 

marketing existe desde o momento em que os homens tiveram a necessidade de vender o que 

produziam. Mas o que se modificou, sob a influência de diversos fatores, é o modo como as 

empresas o praticam e a própria concepção que fazem dele. 

Quando se fala em Marketing à ideia que logo vem à cabeça é de um programa 

voltado para vender produto ou propaganda pura e simplesmente. Na verdade tem um 
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fundamento muito mais profundo na relação com o cliente cujos anseios devem ser 

plenamente satisfeitos e, disso depende a conquista permanente. Segundo Churchill (2012), 

marketing é “o processo de planejar e executar a concepção, estabelecimentos de preços, 

promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de criar notas que satisfaçam 

metas individuais e organizacionais”. 

O Marketing tem muitas definições técnicas e até tentativas de tradução para 

português como "Mercadologia" ou "Mercancia". O marketing envolve a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais, ou seja, uma sucinta definição de marketing é 

a de “suprir necessidades gerando lucro” (KOTLER, 2012). 

O ambiente de marketing está mudando intensamente e de forma cada vez mais 

rápida. As preferências dos consumidores já não são mais as mesmas que as empresas 

conheciam algumas décadas atrás. A expressiva entrada das mulheres no mercado de trabalho, 

o aparecimento de novas tecnologias, a diminuição de tempo livre, aumento no trânsito e 

stress, envelhecimento da população, diminuição de número de filhos, nova composição dos 

lares e a busca de uma melhor qualidade de vida, transformaram totalmente os hábitos de 

compra e o estilo de vida dos consumidores de hoje (DIAS, 2003). Dias também defende que: 

 

Os consumidores buscam cada vez mais alternativos de produtos e serviços que lhes 

proporcionem conveniência e experiências prazerosas, demonstraram menor 

fidelidade para marcas de produtos, procuram maximizar a relação custo/beneficio 

em suas decisões de compra e valorizam as soluções personalizadas (DIAS, 2003, p. 

362). 

 

Neste sentido, as organizações precisam conhecer com maior profundidade o 

comportamento dos indivíduos que dela necessitam suas necessidades e expectativas. Sem 

isso, elas não têm como os atender e muito menos surpreender seus associados e clientes. 

Assim sendo, devido à grande competitividade entre os bancos, surge a necessidade 

de revisar as suas estratégias para atrair e manter seu público. 

 Segundo Batalha: 

 

Uma das preocupações fundamentais das organizações refere-se á tentativa de 

descobrir quais são as necessidades de seus clientes e consumidores atuais e 

potenciais e como satisfazê-los através de seus produtos e/ou serviços. Esta 

preocupação ilustra a essência do conceito de marketing, definido como a atividade 

humana ou o processo social, orientados para satisfação de desejos ou necessidades 

de indivíduos e organizações, através do processo de troca (BATALHA, 2001. p. 

101). 

 



19 

 

  

O marketing ainda adota um contexto com inúmeras estratégias de comunicação, ou 

seja, ele desenvolve ideias que focam um determinado produto no mercado. Esta área tem 

uma forte ligação com a propaganda, onde o profissional abusa da criatividade para fazer a 

divulgação. A obtenção de lucros e a satisfação dos clientes é o principal objetivo do 

marketing, e é nesse sentido que ele se mostra um dos fatores mais importantes para conseguir 

sucesso no âmbito comercial. Possuir conhecimentos relacionados a essa área ajuda a 

desenvolver novas habilidades de venda e concede mais prestígio ao seu negócio. 

Para Zenone (2006) o marketing significa mercado e este por sua vez é o composto 

de pessoas e também de empresas que por meio de produtos e serviços sanam seus desejos e 

necessidades. 

Desde seu surgimento o marketing das grandes empresas se tornou muito importante, 

não só para as empresas que puderam disseminar seus produtos mais facilmente a população, 

mas também pelo fato da população ter mais acesso a informações sobre diferentes produtos, 

fez uma grande revolução no comercio, pois com mais informação, as empresas tendem 

sempre ouvir mais seus clientes e melhorar, não só o preço dos produtos e serviços, que em 

geral é maior fonte de reclamação, mas também dar mais atenção à qualidade, pois são os dois 

itens mais levados em conta na hora da compra de qualquer produto. 

Araújo (2004, p. 129), define marketing como:  

 

 

Um somatório de atividades estreitamente vinculadas ao desejo e à consequente 

satisfação dos consumidores via disponibilização objetiva/subjetiva de produtos e/ou 

serviços, conforme ações previstas em planejamentos de natureza estratégica, ao tem 

em que fornecem insumos diferenciados para a própria organização que se 

transformarão em benefícios vários, incluindo os consumidores fiéis ou potenciais. 

 

 

Druker (1962, p. 55) afirma que “o que o consumidor julga estar adquirindo, aquilo 

que ele considera como ‘valor’ é que é decisivo - é o que determina o que é um negócio, o que 

ele produz, e se progredirá [...]”.  

O Marketing vai desde a idealização de um produto ou serviço até a satisfação dos 

clientes. Requer antecipação às mudanças prevendo situações no mercado, mas sem 

desconsiderar as modificações que abrangem as ofertas para competir em um mercado com 

constantes variações (VAVRA, 1993). 

Percebe-se que o cliente é peça fundamental do marketing, a percepção e 

compreensão de suas necessidades é um componente primordial para uma boa estratégia de 
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marketing. Antecipar as necessidades também é um fator crítico para a obtenção do sucesso 

de uma empresa em longo prazo. 

De certa forma, as orientações de marketing são percebidas e implantadas também 

pelo setor financeiro onde o assunto relacionamento, competitividade e a busca pelo melhor 

atendimento tornam-se os principais fatores a serem analisados e ajustados, pois as pessoas 

estão adotando uma nova postura perante as mudanças do mercado com relação a serviços 

bancários, e aquela que atender as expectativas dos clientes, com certeza será à frente das 

demais. 

 Com base nos fundamentos já citados, a continuidade de um relacionamento com 

sua instituição, aqui traduzida pelo comportamento de fidelidade no relacionamento, irão ser 

avaliadas pelo consumidor com base na relação de troca entre aquilo que ele recebe, seu custo 

relativo e o retorno para a instituição, no caso, que promove ações com o intuito de garantir 

relacionamentos de longo prazo com associados e / ou clientes firmando à sua permanência e 

garantindo sua rentabilidade financeira.  

 

2.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

Há tempos, as empresas se preocupavam apenas com a produção e não havia 

interesse no cliente, ou seja, ele não era prioridade. Porém, no mercado atual, onde a 

concorrência e competitividade são cada vez mais acentuadas e os clientes possuem muitas 

opções de escolha, as empresas foram obrigadas a dedicar uma atenção mais específica na 

área voltada ao relacionamento empresa/cliente.  

O Marketing de Relacionamento é uma tentativa de lidar com os consumidores de 

uma forma diferente, identificando suas necessidades e oferecendo benefícios, no sentido de 

dar a impressão de que está sendo atendido por um procedimento orientado aos seus desejos 

como indivíduo (GONÇALVES; JAMIL; TAVARES, 2002, p. 92).  

De acordo com Martins (2006, p. 80) o marketing de relacionamento corresponde a:  

 

[...] uma filosofia de administração empresarial baseada na aceitação da orientação 

para o cliente e para o lucro, por parte de toda a empresa, e no reconhecimento de 

que se deseja buscar novas formas de comunicação para estabelecer um 

relacionamento profundo e duradouro para os clientes, prováveis clientes, 

fornecedores e todos os intermediários como forma de obter vantagem competitiva 

sustentável.  
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No marketing de relacionamento, as empresas buscam satisfazer as necessidades de 

seus consumidores, ofertando produtos e/ou serviços de qualidade e criando valor para os 

clientes, buscando fideliza lós. 

O marketing de relacionamento busca envolver e atrair os clientes nas diversas fases 

de criação de valor, buscando inovação. É preciso entender que o marketing de 

relacionamento é fundamental, uma vez que, para que um cliente adquira um produto, esse 

produto passou por vários níveis, tendo sempre em vista o respeito à necessidade do cliente 

dentro de uma empresa e trazendo benefícios para o ele.  

Kotler (1998, p. 59) define os cinco níveis de marketing como:  

 

- Marketing básico. O vendedor, simplesmente, vende o produto.  

- Marketing reativo. O vendedor vende o produto e estimula o consumidor a 

telefonar se tiver dúvidas, comentários e reclamações.  

- Marketing responsável. O vendedor telefona ao consumidor logo após a venda 

conferir se o produto está atendendo as suas expectativas. Ele também solicita ao 

consumidor sugestões para melhoria do produto e possíveis desapontamento. Essas 

informações ajudam a empresa a melhorar continuamente seu desempenho.  

- Marketing proativo. O vendedor da empresa contata o consumidor de vez em 

quando para informar sobre melhores usos do produto ou sobre a utilidade de novos 

produtos [...].  

- Marketing de parceria. A empresa trabalha, continuamente, com os consumidores 

para descobrir maneiras de ele economizar ou ajudá-lo a usar melhor os produtos 

[...].  

 

Os cinco níveis citados pelo autor acima demonstram que o cliente é fundamental 

para a organização, uma vez que as mesmas devem ter uma preocupação constante com a 

satisfação do mesmo, visto que as empresas não simplesmente vendem os produtos e/ou 

serviços, as empresas também esclarecem dúvidas sobre o produto e verificam as expectativas 

dos clientes.  

Stone e Woodcock (1998, p. 02 e 03) relatam os seguintes itens como principais 

benefícios do marketing de relacionamento: 

1. Aumento da retenção e fidelidade do cliente: os clientes acabam se 

relacionando com a empresa por períodos mais longos, realizam um numero maior de 

transações e com maior frequência (aumento do valor de tempo de vida). 

2. Maior lucratividade por cliente ou por grupo de clientes que apresentam o 

mesmo perfil de compra, não apenas porque cada cliente compra mais, mas em função de: 

 Custos menores para conquistar os clientes (e desnecessidade de tantos clientes 

se você deseja um volume de negócios mais ou menos estável). 
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 Redução do custo de venda e de marketing (geralmente os clientes já existentes 

reagem mais e melhor ao seu marketing). 

Sabe-se que o cliente é muito importante para qualquer negócio, pois é ele que 

contribui financeiramente para com a empresa. O Marketing de Relacionamento não visa 

apenas atrair novos clientes, mas principalmente manter os já existentes, criando dessa forma 

a fidelização do mesmo e estabelecendo relações duradouras através da satisfação. O 

marketing de relacionamento é importante, uma vez que a empresa precisa dos consumidores 

para sobreviver, e precisa que os mesmos estejam satisfeitos com os produtos e serviço 

oferecidos pela organização.  

De acordo com Gordon (1998, p. 106), o marketing de relacionamento tem condições 

de oferecer às empresas uma serie de vantagens importantes. Entretanto, não terá um apelo 

idêntico para todas as empresas. Ou seja, nem todas as empresas tem a capacidade de aplicar 

o marketing de relacionamento, seja por possibilidades financeiras, por capacidades 

tecnológicas ou por sofisticação do marketing de relacionamento para fazer justiça aos seus 

propósitos (GORDON, 1998, p. 107 e 108). 

Ainda para Gordon (1998), marketing de relacionamento é o método de identificação 

e criação do valor individual dos produtos ou serviços novos para os clientes. E deriva dos 

princípios de marketing tradicional. O marketing de relacionamento possui cinco dimensões 

que diferem materialmente dos conceitos históricos de marketing. São eles:  

  
1- Procurar criar novo valor para os clientes e compartilhar esse valor entre o 

produtor e o consumidor;  

2- Reconhecer o papel fundamental que os clientes individuais têm não apenas como 

compradores, mas na definição do valor que desejam. O cliente ajuda a empresa a 

fornecer o pacote de benefícios que ele valoriza. O valor é assim criado com os 

clientes e não por eles;  

3- É um esforço contínuo e não colaborativo entre o comprador e o vendedor. Desse 

modo, funciona em tempo real;  

4- Reconhece o valor dos clientes por seu período de vida de consumo. Ao 

reconhecer o valor do período de vida (ou vitalício), o marketing de relacionamento 

procura unir progressivamente a empresa aos clientes;  

5- Procura construir uma cadeia de relacionamento dentro da organização para criar 

o valor desejado pelos clientes (GORDON, 1998). 

 

Para Duboff e Heaton (2004, p. 94), o marketing de relacionamento baseia-se na 

interação dos funcionários da empresa com os consumidores. Todo colaborador em contato 

direto com o consumidor é um potencial construtor ou destruidor de relacionamentos.  

As empresas estão preocupadas em ter uma relação direta com os clientes internos, 

visto que do trabalho bem desempenhado pelos colaboradores é que há possibilidade de 

satisfação dos consumidores e a fidelização dos mesmos. A fidelização dos consumidores 
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possibilita o crescimento para as empresa: um consumidor fiel traz novos consumidores para a 

empresa, e cabe à empresa o mesmo processo de buscar a fidelização. 

A tarefa do marketing seja ele de relacionamento ou não, consiste em manter o nível 

de demanda, apesar das preferências mutáveis dos consumidores e da concorrência, porém a 

instituição deve manter ou melhorar sua qualidade e medir a satisfação do consumidor 

regularmente. 

 
Marketing é o processo de conceber, produzir, fixar preço, promover e distribuir 

ideias, bens e serviços que satisfação às necessidades de indivíduos e organizações. 

O marketing, portanto, realiza uma grande quantidade de processos para distribuir 

bens e serviços. Além da citação às ferramentas mercadológicas (produto, preço, 

distribuição e composto promocional), é reafirmada a necessidade do processo de 

marketing: satisfazer simultaneamente a organização e principalmente: o 

consumidor (VAVRA, 1993, p. 35). 

 

Dentro deste contexto está a importância da área de marketing nas empresas, pois 

nos dias de hoje, mais do que desejos e necessidades, o marketing tem buscado satisfazer ou 

superar expectativas dos clientes, com a necessidade de cativar o cliente através de estratégias 

de marketing, adaptadas a cada realidade. É no cliente que as decisões de marketing têm que 

estar centralizadas. O objetivo primordial da empresa atualmente é servir ao cliente, atender a 

uma necessidade específica do mercado, ou seja, do cliente (BATALHA, 2001). 

É para o cliente que está voltada todas as atividades da empresa e toda a inovação e 

criatividade que levam a empresa a oferecer cada vez mais novos produtos e melhores 

serviços a preços competitivos (CHIAVENATO, 1993). 

Muitos autores reconhecem a fidelização de clientes como forma de alcançar maior 

competitividade das empresas e maior satisfação dos clientes.  

Segundo Berry (1995), Marketing de Relacionamento como a atração, a manutenção 

e - em organizações multisserviços - o realce (aumento) de relacionamentos com clientes. Ele 

enfatizou que a atração de novos clientes deveria ser vista apenas como um passo 

intermediário no processo de marketing. Solidificar relacionamentos, transformar clientes 

indiferentes em leais e servi-los é que deveria ser considerado marketing.  

Para Madruga (2006), num mundo onde mercados se modificam a cada instante, as 

empresas vêm empreendendo – ou pelo menos tentando – mudanças na forma de se relacionar 

com seus clientes. Várias são as razões pelas quais as empresas estão buscando novas 

tecnologias de relacionamento com seus clientes. Uma delas é a crescente necessidade de os 

executivos acompanharem as mudanças de hábitos de consumo dos seus clientes, 

frequentemente influenciados por fatores psicológicos e de relacionamento. 
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Marketing de relacionamento envolve a integração dos clientes com a empresa, 

desde o projeto, desenvolvimento de processos industriais e de vendas. Permite entender as 

forças e o comportamento do mercado, vislumbrar oportunidade de negocio, estudar produtos 

e serviços que atendam às novas demandas e necessidade dos clientes.  

Segundo Drucker e Madruga (2004), o surgimento do Marketing de Relacionamento 

veio para suprir uma deficiência ou obsolescência do marketing tradicional. Este novo 

marketing toma importância com a progressiva intensificação da concorrência, o 

aprimoramento da tecnologia de banco de dados e a vontade de ampliar o tempo útil dos 

clientes junto às empresas. 

O marketing de relacionamento tem sido amplamente utilizado pelas empresas como 

diferencial competitivo, principalmente no setor de serviços, para a retenção e fidelização dos 

clientes. Ele é necessário para o desenvolvimento da liderança e fidelidade do cliente e a 

rápida aceitação de novos produtos e serviços no mercado.  

Embora a satisfação dos clientes seja primordial para qualquer empresa bem 

sucedida, verifica-se que a satisfação isoladamente não e suficiente para manter a fidelidade 

do cliente. É comprovado que clientes satisfeitos e fidelizados compram mais e com maior 

frequência e consequentemente geram maior resultado financeiro para a organização. 

Segundo Gordon (1998, p. 110): 

 

Marketing de relacionamento é um processo contínuo de identificação e criação de 

valor com consumidores individuais, com a divisão deste valor ao longo da duração 

da associação. Ele envolve entendimento, foco e gerenciamento da colaboração 

existente entre fornecedores e consumidores escolhidos para criação e 

compartilhamento mútuos de valor através de interdependência e alinhamento 

organizacional. [...] - Busca criar novo valor para os consumidores e então, divide o 

valor criado entre produtor e consumidor. Reconhece o papel fundamental que os 

consumidores individuais têm, não só como compradores, mas na definição do valor 

que eles querem. [...] Com marketing de relacionamento, o consumidor ajuda a 

empresa a proporcionar o pacote de benefícios que o consumidor valoriza. O valor 

criado com o consumidor, não para ele. 

 

De acordo com Nickels e Wood (1999, p. 98) “o marketing de relacionamento é o 

processo de estabelecer e manter relacionamentos de longo prazo mutuamente benéficos entre 

as organizações e seus clientes, empregados e outros grupos de interesse”. Com isso podemos 

afirmar que para a aplicação de uma boa estratégia de Marketing de Relacionamento é 

necessário o empenho de uma postura inclinada as trazer vantagens tanto para o consumidor 

quanto para a empresa. Tal postura pode ser chama de “ganha-ganha” e é crucial para que se 

estabeleça o relacionamento entre consumidor e empresa. 
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Figura 1: Processos de Relacionamento 

Fonte: Lamb (2012, p. 348). 

 

A angariação de novos clientes deixou de ser a principal função do marketing para se 

tornar a manutenção do relacionamento com os clientes. O Marketing de Relacionamento é 

uma estratégia a logo prazo, seu objetivo imediato não é simplesmente disparar uma nova 

compra, mas, em vez disso assegurar-se de que o cliente adquiriu o produto correto. Para isso 

defende a integração dos clientes com a empresa, desde o projeto até o momento da venda. 

Tendo características como: O relacionamento, fidelização, e foco no cliente e seus desejos. 

Com isso o marketing de relacionamento se diferencia, e se mostra um campo de estudo 

ilimitado para desenvolvimento das organizações (MCKENNA, 1991 e VAVRA, 1992). 

Com isto podemos entender que o Marketing de Relacionamento requer um 

alinhamento da estratégia de negócio de forma que a empresa tenha como foco sua relação 

com o cliente. O relacionamento deve ser um esforço contínuo onde empresa e cliente, 

trabalham de forma cooperativa em pró de vantagens para ambas às partes. 

 

2.3 GERENCIAMENTO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE – CRM 

(CUSTOMER RELATIONSHIP MANEGEMENT) 

Com o avanço da tecnologia as ferramentas disponíveis para auxilio nos processos de 

relacionamento também se modernizaram, se tornando mais eficientes e eficazes trazendo 

inúmeros benefícios para as organizações. Isto favoreceu ainda mais a adesão de múltiplas 

organizações ao aspecto relacional do Marketing fortalecendo seu argumento frente as outras 

modalidades disponíveis que hoje em dia não se mostram tão eficazes. 
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Zenone (2001) define o CRM como um avanço tecnológico que permite analisar e 

avaliar, com certo grau de inteligência, a base de dados, objetivando a satisfação e a retenção 

de clientes a longo prazo, visando o desenvolvimento dos relacionamentos entre uma 

organização e seus clientes. Isto instiga a um novo modo de pensar e de agir em marketing, o 

que possibilitará o tão almejado atendimento personalizado a clientes diferenciados, lucrativos 

e rentáveis. 

O Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) é o objetivo final de uma 

nova tendência em marketing que se concentra em entender clientes como indivíduos, e não 

como parte de um grupo. Por isso, os profissionais de marketing estão tornando sua 

comunicação mais focada tendo em vista o cliente.  

O CRM é uma estratégia corporativa projetada para aperfeiçoar a rentabilidade, a 

receita e a satisfação do cliente concentrando-se em grupos definidos e precisos. Esse fator 

pode ser alcançado por meia da organização da empresa em torno de segmentos de clientes, 

acompanhamento de interações destes com a organização, que buscam suprir e satisfazer os 

desejos do cliente, mantendo sua fidelização com a instituição (ZANONE, 2010). 

Segundo Lamb (2012), para iniciar o ciclo de CRM, a empresa deve identificar 

relacionamentos de clientes com a organização.  Essa identificação implica em aprender quem 

são os clientes, onde estão localizados, além de dispor de informações mais detalhadas de 

quais produtos/e ou serviços estão usando e quais necessitam usar. 

Usando o conhecimento acerca dos clientes e de suas interações, a instituição 

consegue captar dados relevantes dos clientes sobre interações. Cada cliente pode fornecer 

informações fundamentais para a criação de ações e estratégias que auxiliem na tomada de 

decisão dos gestores, que focam em satisfazer e manter os clientes valiosos. 

Ainda para Lamb (2012), o sucesso da CRM – na construção de relacionamentos 

duradouros e lucrativos – pode ser medido pela eficiência da interação entre o cliente e a 

organização. O que mais diferencia a CRM de outras iniciativas estratégica é a capacidade 

que a organização empresarial tem de estabelecer e gerenciar interações com sua base atual de 

clientes. Quanto mais liberdade à empresa dispuser a seus representantes/ colaboradores, 

maior a probabilidade de concluir a interação de forma que satisfaça o cliente. 

Hoje é relevante apontar que as estratégias de marketing, bem como o 

relacionamento com os clientes, têm sido destacadas como fator fundamental para a gestão 

dos negócios. Quanto mais competitivo o setor de atuação da empresa, mais importante será 

um relacionamento estreito e transparente com os clientes. Daí a necessidade de gerir este 
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relacionamento com ferramentas apropriadas e equipes bem treinadas, que saibam explorá-las 

e extrair os melhores resultados, culminando em eficiência no atendimento. 

Madruga (2004), atribui duas origens para o CRM: A primeira diz respeito à 

evolução das ferramentas tecnológicas para auxiliar o departamento de marketing na interface 

com o mercado consumidor, através da integração das diversas funções da organização. A 

segunda abordagem decorre da evolução da tecnologia de gestão empresarial, que se 

desenvolveu para integrar as áreas internas da empresa com finalidade diferente: controlar 

estoques, custos e rentabilidade. 

 Em sua definição quanto ao CRM, Bose (2002), diz que: CRM é a integração de 

tecnologia e processos de negócios, usada para satisfazer às necessidades dos clientes durante 

qualquer interação. Especificamente, CRM envolve aquisição, análise e uso do conhecimento 

de clientes para venda mais eficiente de produtos e serviços. 

CRM pode ser definida como software e toda uma classe de instrumentos orientados 

para ajudar as empresas a gerir mais eficazmente suas relações com os clientes, por todos os 

tipos de canais, diretos ou indiretos. Facilita a comunicação e serve de conexão entre a 

empresa e o cliente. É essencialmente considerado como uma mudança de atitude 

direcionada, que tem por proposito auxiliar as empresas criando e mantendo um bom 

relacionamento com os seus clientes, facilitando de forma satisfatória o desenvolvimento de 

informações sobre suas ações e interações com a empresa.  

 

2.3.1 Implementação do CRM 

Antes de implementar um projeto de CRM as empresas precisam analisar seus 

próprios processos, o que é difícil porque a maior parte das organizações, em função da 

própria natureza, não é orientada para processos. O primeiro aspecto é a compreensão de 

como transformar um cliente potencial em um cliente efetivo. O segundo é o entendimento de 

como se relacionar com o cliente ao longo do tempo, até porque ele amadurece. Além disso, é 

necessário um projeto CRM bem consistente o que significa focar em organização, processos 

e pessoas de marketing; significa também integrar sistemas aplicativos com a data base de 

CRM. 
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Figura 2: As fases do processo do CRM podem ser assim representadas de forma esquemática  

Fonte: ZANONE (2010, p. 115). 

 

É muito importante, não deixar em segundo plano a criação de uma mentalidade de 

comportamento focada na qualidade do atendimento ao cliente, de ponta a ponta, e não só na 

venda. Com certeza, para muitas empresas, será muito diferente do que vemos hoje. Este 

esforço implica em treinamento intenso e “internalização” dos conceitos de CRM em todos os 

níveis da organização. Implica também em mudar as estratégias de negócio que consideram 

que apenas política de preços baixos é o suficiente para manter a sua clientela fiel. O elo mais 

simples será, sem dúvida, a tecnologia. Ela está disponível e é uma questão de fazer a escolha 

certa. Pessoas, organização e processos, no entanto, exigem esforços significativos para serem 

transformados.  

 

Figura 3: Modelo para o CRM 

Fonte: Kotler (2010, p. 75). 
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Implementar CRM significa criar, em toda a organização, uma atitude voltada ao 

cliente; adotar uma estrutura corporativa e processos de negócio orientados ao cliente e 

compreender profundamente quem é o cliente e o que ele deseja. A tecnologia de CRM, sem 

o redesenho dos processos e um modelo de relacionamento que faça uma entrega sustentada 

de valor em longo prazo para o cliente, será apenas um projeto de informatização de Call 

Center ou de vendas, não conduzindo efetivamente ao estágio da resposta em tempo real. 

Portanto, para evitar a tendência de tratar o CRM como tecnologia, recomendamos que a 

empresa assuma a estratégia de CRM em quatro etapas, que estão representadas na figura 

abaixo: 

 

Figura 4: Etapas da implantação da estratégia de CRM 

Fonte: Madruga (2004, p. 98). 

 

Empresas que aplicam o CRM estão à frente de seus concorrentes em nível 

estratégico e econômico-financeiro, podendo prever o comportamento do consumidor de 

forma eficiente e se planejando para alcançar resultados expressivos. Além de gerar vantagem 

competitiva mantém uma visão integrada das informações dos clientes por todos os setores de 

uma organização. Se uma campanha é desenvolvida pela equipe de marketing, a área de 

vendas poderá acompanhar estes mesmos dados, assim como a área de atendimento, gerando 

sincronia nas ações e aumentando a efetividade dos projetos.  

Com a aplicação do CRM é possível atender mais rapidamente os desejos do 

consumidor, e até prever tendências de mercado. Em relação à redução do Gap entre produtos 

e expectativa do consumidor Madruga (2004), acredita que: A redução da diferença entre os 

aspectos técnicos dos produtos e aqueles que são esperados pelo consumidor também é um 

dos benefícios quando aplicamos o CRM em sua potencialidade.  

Com a evolução das ferramentas tecnológicas aumenta também sua utilização no 

mercado. Com promessas de retorno garantido vários sistemas se disseminam entre as 
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empresas. Embora o CRM apresente grandes vantagens é preciso entender que o uso da 

tecnologia deve estar alinhado de forma estratégica aos demais recursos como: as pessoas, os 

processos, os produtos e serviços. Na visão de Madruga (2004), em relação à crença 

exagerada nas soluções tecnológicas: 

Para tanto, recomenda-se que o primeiro passo para implementar CRM seja rever o 

planejamento estratégico, os processos, os indicadores, o perfil e a capacitação das pessoas, 

entre outras medidas, com a finalidade de criar uma nova visão da empresa baseada no 

cliente. O CRM não é uma fórmula instantânea para alcance de sucesso organizacional, sua 

efetividade está atrelada a um conjunto de fatores organizacionais indispensáveis. O CRM 

deve ser visto como um processo onde todas suas etapas devem ser completadas, seguindo 

por este caminho a empresa pode desfrutar dos resultados fornecidos por esta ferramenta que 

se moderniza a cada dia mais e esta revolucionando a forma com que as organizações se 

relacionam com seus clientes. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Os processos metodológicos são importantes e essenciais, pois, são através deles que 

os procedimentos utilizados na coleta, análise e desenvolvimento dos dados serão 

demonstrados. 

Segundo Minayo (2002) metodologia são os caminhos que o pesquisador adotará 

para desenvolver determinado trabalho. Já para Mazzott (2002, p. 03) metodologia pode ser 

definida como um conjunto de regras para se tentar solucionar um problema, e que no método 

científico as regras são gerais, passíveis de erros e necessitam da imaginação e intuição do 

pesquisado. Para Marconi e Lakatos (2001, p. 132) “é através da metodologia que são 

esclarecidos os métodos aplicados para a elaboração de um trabalho científico; ou seja, as 

ferramentas necessárias para a construção de determinado trabalho”.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÕES DA PESQUISA 

Inicialmente foi realizado um estudo bibliográfico, que, para Vergara (2004, p. 43) 

trata de “um estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. Através do 

estudo procuraram-se os conceitos e compreensão dos temas apresentados.  

A presente pesquisa foi realizada através de abordagens Qualitativa e Quantitativa. A 

abordagem Qualitativa é realizada, segundo Malhotra (2004, p. 66) “[...] para que se possa 

compreender o problema, pois este tipo de pesquisa apresenta uma forma não estruturada, que 

permite interpretar a subjetividade do sujeito, que tem uma relação com a realidade”. Ainda 

de acordo com o autor, este tipo de pesquisa possibilita compreender melhor o contexto do 

problema, elaborar um contexto e desvendar quais os sentimentos mais relevantes aos 

envolvidos no estudo. Esse tipo de pesquisa também requer uma aproximação maior do 

pesquisador no seu estudo, principalmente antes da elaboração do projeto em si, uma vez que 

ela propiciará um melhor delineamento das questões, das coletas e do grupo a pesquisar.  

A abordagem Quantitativa, de acordo com Oliveira (2002) indica a quantificação de 

dados, empregando dados estatísticos, numerando e avaliando dados. Para Dielh (2004) essa 

pesquisa é caracterizada pala quantificação, ou seja, estatísticas, ocasionando resultados que 

não tenham distorções e na hora da interpretação. Este tipo de pesquisa tem por finalidade 

obter informações sobre determinada população de forma objetiva; sendo assim, os resultados 

encontrados podem ser observáveis e melhor mensuráveis. 

A pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo Exploratória também denominada 

como investigatória para a obtenção de dados. A pesquisa Exploratória proporciona uma 



32 

 

  

melhor interação entre os problemas identificados e a construção de hipóteses. A pesquisa 

Exploratória de acordo com Honorato (2004) tem como objetivos, descobrir ideia e 

percepções de estudos mais elaborados. Segundo Malhotra (2001) esse tipo de pesquisa, 

envolve a pesquisa bibliográfica e estudo de caso, para melhor visualizar os problemas e 

encontrar métodos adequados ao problema.  

Para tanto, a técnica utilizada foi a indireta e direta. A indireta que busca 

informações em bibliografias e a direta que servirá para fazer observações na empresa 

pesquisada, além de recolher as informações prévias por meio de questionamento direcionado 

aos colaboradores da organização.  

Em tempo, vale ressaltar que foi feito um estudo de caso, no qual foram coletados 

alguns dados para analisar a real situação quanto ao conhecimento e aceitação das ações de 

relacionamento da instituição em estudo. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Neste trabalho, foi utilizada a coleta amostral. De acordo com Marconi (2005, p. 

165) “a amostra é uma parcela convenientemente selecionada do universo (população); é um 

subconjunto do universo”. Para Vergara (2004, p. 50) “entende-se por população não o 

número de habitantes de um local, mas um conjunto de elementos que possuem as 

características que servirão como objeto de estudo. Amostra é uma parte do universo 

(população) escolhida sobre algum critério de representação”.  

Foi abordado no decorrer do trabalho analise de Amostra acidental – formada por 

elementos que surgiu à medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida até se completar o 

número de elementos desejados da amostra. Isso se justifica pela falta de controle e/ou 

impossibilidade de agrupamento da amostra decorrente do grande numero de colaboradores 

que fazem parte da instituição. 

Para formular a população e amostra foi utilizada como referencia, a base de 

colaboradores das Unidades de atendimento que se situam próximos à superintendência, onde 

se localizam os profissionais responsáveis pelo Marketing da instituição como todo. Após 

entrevista com o responsável pelo marketing da instituição e com base em suas respostas, foi 

feito um questionário, o qual possuía o mesmo objetivo da entrevista, ou seja, visualizar o 

nível de conhecimento das ações de relacionamento existentes na cooperativa. 

Posteriormente, foram enviados por e-mail aproximadamente 70 questionários aos 

colaboradores, sendo que destes 25 questionários foram respondidos. Os questionários 

tiveram como base entender qual a percepção dos profissionais quanto às ações de 



33 

 

  

relacionamento que são aplicadas pela instituição e qual a aceitação antes de serem repassadas 

ao seu público alvo. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O tipo de coleta a ser utilizado no trabalho foi coleta de dados primários. Segundo 

Mattar (2005, p. 159), dados primários são aqueles que ainda não foram antes coletados. Eles 

são pesquisados com o objetivo de atender às necessidades específicas da pesquisa em 

andamento. 

Nesse sentido, a coleta aconteceu em dois momentos. Num primeiro momento 

aconteceu a entrevista (ver Apêndice A) com o responsável pelo Marketing da Instituição 

estudada, para poder identificar as ações de marketing de relacionamento da mesma, já que 

essas ações são focadas em seu público. A entrevista teve como fundamento conhecer as 

ações de relacionamento que a Cooperativa oferece aos associados e comunidade em geral, 

além de comparar a intensidade destas ações quando vinculadas ao conceito de Marketing 

Racional.  

Num segundo momento houve a aplicação de questionário (ver Apêndice B) junto 

aos colaboradores da instituição formulado com base na entrevista feito com o responsável 

pelo relacionamento de marketing. As questões visaram medir o grau de conhecimento de 

seus profissionais quanto às ações que a instituição fornece, as quais estes são personagens 

principais na hora de repassar diretamente as mesmas a seus associados. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Os dados desenvolvidos foram expostos e interpretados para um melhor 

entendimento quanto à visão dos profissionais acerca da organização. Essa analise ocorreu a 

partir da percepção que as pessoas possuem quanto a necessidades de maior relacionamento 

com a instituição financeira fundamentando o desenvolvimento do tema proposto. Na visão de 

Marconi (2005, p. 34), “uma vez manipulados os dados e obtidos os resultados, o passo 

seguinte é a análise e interpretação destes, constituindo-se ambas no núcleo central da 

pesquisa”.  

A primeira identificação de dados teve como base uma entrevista feita com o 

profissional de marketing de relacionamento quanto às ações de marketing da instituição, o 

qual trouxe informações referentes às ferramentas já existentes e a forma com que são 

aplicadas ao seu público. Estas ações foram descritas de acordo com ordem da entrevista. Já 

em segundo momento a análise dos coletados se deu a partir de questionários aplicados aos 
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colaboradores. Esses colaboradores são homens e mulheres, com idade a partir dos vinte anos, 

que trabalham nas agências da instituição financeira.  

Os dados foram analisados quantitativamente e qualitativamente, sendo que ambos 

foram organizados em quadros de acordo com as respostas dos colaboradores, com breves 

comentários, possibilitando um melhor entendimento.  

Para Gil (1994) a análise possui o objetivo de organizar os dados para que assim 

possam ser respondidos os problemas encontrados e estudados. Já sobre a interpretação dos 

dados, Gil (1994, p. 168) ressalta que “tem como objetivo a procura do sentido mais amplo 

das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente 

obtidos”.  

Para dar complemento e fundamentos a análise e exposição dos dados, foi utilizado 

para comparação e complementação do conteúdo, além da entrevista alguns documentos 

referentes à forma com que a empresa trabalha e expõe suas ações ao seus colaboradores, 

associados e clientes. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa em estudo é uma instituição financeira cooperativa formada por 113 

cooperativas de crédito, que atuam de forma sistêmica em 10 estados brasileiros (Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, 

Pará, Rondônia e Goiás). A organização em sistema, com quatro Cooperativas Centrais, 

Confederação, Banco Cooperativo e empresas controladas (Administradora de Cartões, 

Administradora de Consórcios e Corretora de Seguros), além da “X” Participações S.A.. Com 

atuação de forma integrada, proporciona ganhos de escala, fortalecimento da marca e maior 

competitividade. Hoje, a instituição possui no Brasil mais de dois milhões de associados. 

Com origem essencialmente no setor primário, a mesma atua nos centros urbanos, 

por intermédio das cooperativas de livre admissão e/ou por meio de cooperativas de crédito 

segmentadas, que são aquelas ligadas a categorias profissionais ou segmentos econômicos 

específicos. Com o fortalecimento institucional da empresa estudada e de outras instituições 

de mesma natureza, foi crescendo a abrangência de atuação do cooperativismo de crédito, 

com a significativa ampliação do volume de recursos administrados, o aumento do 

contingente de associados e a disponibilização de uma maior gama de produtos e serviços. 

A Instituição estudada possui várias unidades de atendimento espalhadas pelo País, 

sendo que o projeto abordou apenas as unidades de atendimento do município de Tapejara-RS 

e algumas unidades situadas na proximidade deste município. Os critérios de escolha foram à 

facilidade para aplicação da algumas questões para coletar informações relevantes ao bom 

andamento do trabalho. 

A cooperativa esta no mercado a mais de 25 anos. Esta presente em 44 municípios do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, somando aproximadamente 46 mil associados. 

A empresa tem como missão oferecer soluções financeiras adequadas às 

necessidades de seus cooperados, através de um portfólio de mais de 100 produtos e serviços, 

além de disponibilizar conta corrente, cartão de credito, poupança, consórcio e muitas outras 

soluções para seus associados. 

Vale ressaltar que é uma organização feita de pessoas e para pessoas, que oferece os 

mesmos produtos e serviços de um banco, mas com crenças diferentes. A empresa acredita no 

relacionamento para gerar crescimento. Segundo informações da própria empresa a força é 

coletiva, ou seja, cuidam do bem-estar das pessoas no presente e do seu desenvolvimento para 

o futuro. Também segundo informações disponibilizadas pela empresa estudada nela as ideias 

são ouvidas, o trabalho é reconhecido e faz a diferença para a vida de seus associados. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Para dar início as análises de exposição e entendimento quanto às ações apresentadas 

pela cooperativa, foi necessário fazer uma entrevista com o responsável pelo marketing da 

instituição.  

A entrevista teve como base, conhecer e entender quais são as reais ações de 

Marketing de Relacionamento disponibilizadas a seus profissionais e associados. Essas ações 

precisam presar pelo relacionamento com os mesmos, não apenas na hora da venda, mas 

também no pós venda, ou seja, no suporte e orientação que serão ofertados para o mesmo. 

Pois é com o auxilio desse tipo de ações que as expectativas conseguem ser atingidas e 

consequentemente vão gerar valor e satisfação para o associado, que terá uma boa imagem da 

instituição. 

 

5.1 ENTREVISTA COM RESPONSÁVEL PELO MARKETING DA COOPERATIVA 

Referente às necessidades e desejos dos associados, o entrevistado relata que a 

instituição busca atender esses fatores através do período assemblear, onde o associado pode 

participar, expressando sua opinião. A instituição também possui um projeto de formação 

para associados, onde todo o programa é formado tendo por base os relatos e curiosidades que 

eles possuem com relação à empresa. 

Quanto ao atendimento das necessidades que os associados possuem quando 

procuram a instituição, o profissional relata que quando comparada as demais instituições 

financeiras, a cooperativa em questão, consegue atender aos desejos de seus associados, pois 

possui todos os produtos e serviços que os demais possuem, mas possui um grande desafio 

quando o assunto é tornar-se instituição principal quanto ao setor financeiro, pois o associado 

muitas vezes não sabe que pode ser atendido por completo na sua unidade de atendimento à 

qual ele é associado. 

O entrevistado foi questionado quanto à existência de politicas de atendimento 

diferenciado para associados considerados “especiais”. Segundo o mesmo, a cooperativa não 

possui politica alguma quanto atendimento diferenciado, pois uns dos princípios do 

cooperativismo é equidade, sendo que todos os associados, independente do relacionamento 

com a instituição possuem o mesmo “valor”. 

Referente ao Relacionamento com o associado, o profissional foi questionado quanto 

às ações que são feitas para alcançar a satisfação de ambos, o mesmo relata que o primeiro 

fator, esta relacionado com o perfil do colaborados da instituição, pois o relacionamento de 

fato, só é percebido no contato do associado com os profissionais. A forma de atendimento se 
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reflete na percepção de relacionamento que o associado tem com o contato direto e 

diferenciado oferecido pelos profissionais da instituição. Além disso, ele foca que as ações de 

relacionamento promovidas pela cooperativa, são as assembleias, os atos corporativos, como 

o fórum do agronegócio, encontro “X” empresas, apoios a entidades, o que geram um vinculo 

maior com a unidade de atendimento. 

Na oportunidade, e dando continuidade aos questionamentos, foi levantada a questão 

referente as reais ações de relacionamento que a cooperativa disponibiliza e a percepção que o 

associado possui das mesmas, o profissional afirma que essas ações são visualizadas pelo 

associado, pois eles muitas vezes falam que o atendimento e o relacionamento na instituição 

são diferentes das demais. Ou seja, os associados percebem as ações, mas saber o quanto 

essas geram de confiança.  Torna-se outra questão que seria necessário aprofundar. As 

pessoas enxergam a instituição com o melhor atendimento, melhor relacionamento, mas 

qualquer indicio de boato, faz com que as pessoas se afastem ou duvidem da imensa força que 

a cooperativa possui no mercado.  

Quanto ao assunto Inovação e destaque perante a concorrência, o profissional diz ter 

visão relativa, pois a cooperativa inova, mas não em termos de tecnologias e produtos e 

serviços, mas inova na forma como se relaciona com as pessoas, através do atendimento e dos 

projetos de formação de associados, que nenhuma outra instituição financeira possui. Além 

dos programas Crescer e Pertencer, Fóruns, projetos de educação financeira, projeto para 

universitários, eventos coorporativos que nenhuma outra instituição faz. Segundo o 

respondente, a cooperativa inova em questões de relacionamento com seu publico de 

interesse. 

Outra questão, foi o entendimento da instituição quanto ao tema marketing de 

relacionamento e se são feitas e desenvolvidas ações para alavancar relacionamento, o relato 

foi de que esse assunto esta na essência da Instituição, pois possuem varia estratégias de 

marketing de relacionamento, como os treinamentos internos, o encarteiramento, as próprias 

ações como as assembleias, Programa Crescer, ferramenta CRM e ações de marketing direto 

como telefonemas, sms direcionados, telemarketing, visitas, entre outros, também são 

consideradas estratégias de relacionamento. Essas ações, segundo o profissional, não estão 

descritas em manual, pois são consideradas tarefas que vão acontecendo de acordo coma as 

necessidades que surgem. 
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Exemplo de Ações de Relacionamento Exemplo de Ações Sociais/Marketing Direto 

Assembleias Campanhas direcionadas 

Programa Crescer Oferta de Produtos de Serviços 

Encarteiramento Telemarketing 

Treinamentos Internos Ligações cotidianas 

Implantação Ferramenta CRM Visitas 

Fórum Agronegócio, entre outros. Atendimento 

Quadro 1:  Ações de Relacionamento; Ações Sociais e Marketing Direto 

Fonte: A autora 

 

Por fim, foi questionado quanto ao uso pela cooperativa de alguma ferramenta que 

colete dados dos associados e facilite o relacionamento com o mesmo. O profissional relata a 

existência da ferramenta CRM, a qual esta sendo implantada de forma gradativa, onde de 

inicio oferece apenas dados primários, mas é uma ferramenta preparada para ofertar dados 

secundários. É uma ferramenta que pode agregar muito valor quanto ao fato de conhecer o 

associado, mas para que ela de fato funcione precisa ser alimentada de forma coerente, para 

que suas informações sejam assertivas e elevem a credibilidade do associado para com sua 

cooperativa. 

 

5.2 ANÁLISE DE DADOS QUANTITATIVA – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 

COLABORADORES 

Para a realização desse estudo foi aplicado um questionário aos colaborados da 

Instituição em analise, para observar qual a real percepção que os próprios profissionais tem 

em relação às ações de marketing de relacionamento que a cooperativa disponibiliza a seus 

associados. Seguem as respostas obtidas a partir da ferramenta de coleta com respectivas 

observações. 

1 - Para você, a Instituição realiza ações que buscam identificar/conhecer as 

necessidades e desejos de seus associados? 

Alternativa Quantidade Porcentagem 

Sim 23 92% 

Não 1 4% 

Não respondeu 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Quadro 2: Identificação das necessidades e desejos 

Fonte: A autora 

 

A maior parte dos colaboradores acreditam que a instituição em analise, procura 

conhecer e identificar as necessidades e desejos de seus associados, mas desconhecem as reais 

ações de relacionamento que a cooperativa possui. Na maioria dos questionários os exemplos 
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citados foram Palestras, pesquisas de satisfação, ações sociais, reuniões, entre outros. Mas 

vale ressaltar que também foram sim lembradas que assembleias, programa crescer, CRM e 

encarteiramento são ações que visam alavancar o Relacionamento com o associado. 

2 - No seu entendimento, a instituição atende exatamente o que seus associados 

procuram? 

 

Alternativa Quantidade Porcentagem 

Sim 20 95% 

Não 5 5% 

Não respondeu - - 

TOTAL 25 100% 

Quadro 3: Atendimento das necessidades / desejos 

Fonte: A autora 

 

No entendimento da maior parte dos colaborados, a instituição atende exatamente 

oque seus associados procuram, pois possuem amplo portfólio de produtos e serviços, 

atendimento diferenciado perante a concorrência, linhas de credito que ainda precisam ser 

melhorada, campanhas sistêmicas, entre outros. Já os colaborados que acreditam que a 

instituição não atende exatamente oque os associados procuram, acreditam que a cooperativa 

tem muito a evoluir como profissional, pois nem sempre é possível saber o que o associado 

realmente necessita em determinado momento. 

 

3 - Para você, na Instituição existe alguma política de atendimento diferenciado 

para associados considerados “especiais”? 

 

Alternativa Quantidade Porcentagem 

Sim 11 44% 

Não 14 56% 

Não respondeu - - 

TOTAL 25 100% 

Quadro 4: Politica de atendimento diferenciado 

Fonte: A autora 

 

Referente ao atendimento diferenciado para associados considerados “especiais”, as 

respostas ficarão divididas, pois alguns colaboradores prezam pelo atendimento diferenciado 

para associados que possuem um vinculo maior com a instituição, seja pela condução dos 

negócios, seja pela proximidade com os mesmos. Já para alguns colaboradores, o atendimento 

tende ser igualitário, pois a empresa não presa nem possui politica alguma de diferenciação no 

atendimento, pois todos os associados possuem a mesma importância para a cooperativa. 
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4 - Você acredita que a instituição presa pelo relacionamento com o associado? 

 

Alternativa Quantidade Porcentagem 

Sim 23 92 % 

Não 2 8 % 

Não respondeu - - 

TOTAL 25 100% 

Quadro 5: Relacionamento com o associado 

Fonte: A autora 

 

A maior parte dos respondentes acredita que a instituição presa pelo relacionamento 

com o associado, pois conduz os negócios com muita transparência, reduzindo processos, 

gerando assim mais tempo para o relacionamento que é o grande diferencial competitivo da 

cooperativa. Já uma menor porcentagem acredita que a empresa presa pelo atendimento 

apenas, esquecendo que o relacionamento efetivo implica em negócios concretizados e a 

principalidade pela instituição perante as demais financiarias. 

 

5 - Você identifica ações que visam alcançar a satisfação tanto do associado, 

quanto da instituição? 

 

Alternativa Quantidade Porcentagem 

Sim 22 88% 

Não 3 12% 

Não respondeu - - 

TOTAL 25 100% 

Quadro 6: Satisfação do associado e da instituição 

Fonte: A autora 

 

Com relação às ações que visam alcançar a satisfação do associado e da cooperativa, 

a maioria dos colaboradores diz identificar essas ações que são repassadas, e relatam a oferta 

de produtos e serviços de acordo com a necessidade de cada pessoa. Fazer visitas, participar 

de ações sociais e ser parceiros de entidades junto à comunidade, Programa crescer, entre 

outros, são citadas como ações que satisfazem e alavancam o relacionamento 

Empresa/Associado. 

 

6 - Você acredita que o associado identifica as ações realizadas pelo marketing 

que procuram ser voltadas ao relacionamento Cooperativo X Associados? 
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Alternativa Quantidade Porcentagem 

Sim 15 60% 

Não 9 36% 

Não respondeu 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Quadro 7: Identificação das ações de relacionamento 

Fonte: A autora 

 

Para muitos colaboradores, os associados conseguem sim identificar as ações que são 

voltadas ao relacionamento e afirmam que é através da mídia e dos programas como Crescer e 

Pertencer que os associados aprimoram seus conhecimentos quanto à instituição e assim 

melhoram o relacionamento com a unidade onde são associados. Já para uma minoria de 

profissionais, os associados ainda não percebem a instituição como referencia quando o 

assunto está voltado à área financeira. Para isso a cooperativa precisa se reposicionar para 

gradativamente ampliar esta percepção, ampliando e firmando laços fixos e duradouros de 

relacionamento com seu publico. 

7- Marketing de relacionamento significa construir e sustentar a infraestrutura 

dos relacionamentos de clientes, além de ser um processo que visa garantir satisfação 

contínua e reforço aos indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já 

foram clientes. Levando em consideração esse contexto, os clientes devem ser 

identificados, reconhecidos, comunicados, aditados em relação à satisfação e 

respondidos. 

A partir do conceito exposto, você acredita que a Instituição trabalha em 

consonância com o Marketing de Relacionamento? 

Alternativa Quantidade Porcentagem 

Sim 20 80% 

Não 2 8% 

Não respondeu 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Quadro 8: Instituição X Marketing de Relacionamento 

Fonte: A autora 

Considerando o conseito de Marketing de Relacionamento, pode-se perceber que os 

colaboradores destacam o bom atendimento voltado a atender as necessidades do associado 

como fundamental, pois é ele que pode garantir o futuro da cooperativa. Ressaltam tambem 

que a feramenta CRM e o programa Crescer que estao ativos de momento na cooperativa sao 

importantissimos para firmar ainda mais o relacionamento com o associado, pois é atraves 
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deles que podem conhecer suas reais necessidades e reeducalos de forma cooperativa quanto 

ao tema. 

8 - Na sua visão, são feitas/ desenvolvidas ações de Marketing de Relacionamento 

na Instituição? 

Alternativa Quantidade Porcentagem 

Sim 24 96% 

Não 1 4% 

Não respondeu - - 

TOTAL 25 100% 

Quadro 9: Marketing de Relacionamento na Instituição 

Fonte: A autora 

A maior parte dos respondentes visualizam ações de relacionamento desenvolvidas 

pela instituição e relatam que o Programa Crescer, as assembleias, os foruns voltados a 

puplicos especificos, e algumas açoes sociais possuem um papel muito importante nesse 

contexto, pois os mesmos permitem que o associado possa se manifestar quanto à visao que 

ele possui da sua cooperativa. 

9 - É de seu conhecimento o uso de algum software ou ferramenta que colhe 

informações dos associados na Instituição? 

Alternativa Quantidade Porcentagem 

Sim 18 72% 

Não 7 28% 

Não respondeu - - 

TOTAL 25 100% 

Quadro 10: Conhecimento quanto ao uso de Software 

Fonte: A autora 

Parte expressiva de profissionais diz ter conhecimento quanto a ferramentas que 

coletam informações de seu publico. O CRM é a ferramenta que esta sendo implantanda de 

forma gradativa, sendo que ainda faltam muitos passos para poder se obter o resultado 

esperado, pois as etapas sao apresentadas de acordo com a aceitação e desenvolvimento do 

colaborador, pois ela nao é nada sem as informações que precisam ser repassadas pelo 

mesmo, uma vez que este possui contato direto com o associado.  Já uma menor parde de 

colaboradores dizem não conhecer alguma ferramenta que a cooperativa disponibiliza, e isso 

pode ocorrer pelo fato de desconhecerem, ou de saberem diferenciar as ferramentas que 

utilizam no dia a dia. 
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10 - Das ações abaixo, realizadas pelo sicredi, quais delas você acredita que são 

ações de marketing de relacionamento? (OBS: Foram marcadas mais de uma ação por 

questionario) 

Ações Quantidade 

Assembléias 17 

Programa Crescer 23 

Encarteiramento 11 

Telemarketing 14 

CRM 18 

Quadro 11: Ações de Marketing de relacionamento 

Fonte: A autora 

 

Percebe-se que parte dos colaboradores respondentes desconhecem as reais ações de 

marketing relacional repassado pela cooperativa. Ocorre certa distorção de entendimento, 

fazendo com que os mesmos adotem ações sociais ou ações de marketing direto, como ações 

que visam alavancar o relacionamento com o associado.  

Detecta-se também a necessidade de expandir os estudos com o publico interno, ou 

seja, com o próprio colaborador, sobre as formas de Relacionamento e fidelização dos 

Associados baseados no Marketing de Relacionamento. Ressalta-se que a pesquisa foi feita 

com alguns profissionais da própria instituição, porém vale ressaltar que o Marketing de 

Relacionamento é aplicável a qualquer ramo de atividade. As possibilidades na área de 

relacionamento são imensas. As pessoas estão mudando rapidamente de acordo ou ate mais 

rápido que as mudanças que ocorrem no mercado. Por isso a proposta deste trabalho foi 

somente o inicio de uma experiência em busca de melhorar e aperfeiçoar o conhecimento 

referente ao tema e agregar de forma coerente a instituição. 

Para tanto, notou-se, que falta esclarecimentos referente às ações aplicadas pela 

cooperativa a seus associados, sendo que os próprios colaboradores precisam de forma 

continuada, aprimorar seus conhecimentos. Alguns treinamentos internos seriam importantes, 

pois se os profissionais não têm as ações de relacionamento claras em sua mente, como os 

associados estão vivenciando e absorvendo essas mesmas ações que de imediato são 

repassadas a eles pelos próprios colaboradores.  

Sendo assim conclui-se com Henry Ford, que, com todos os seus defeitos e virtudes 

iniciou a historia da qualidade. “Quando um homem começa a pensar que finalmente achou 

um método, seria melhor que iniciasse um minucioso exame a si próprio para verificar se 

alguma parte de seu cérebro não está adormecida”. 
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6 CONCLUSÃO  

O cenário atual de mercado indica que as empresas estão buscando cada vez mais 

recompensar seus principais clientes pela fidelidade demonstrada. Esta recompensa é 

concedida por meio de Ações e Programas que visam relacionamento e Fidelização, que 

atingem maior sucesso quando estas ações estão ligadas diretamente á satisfação dos clientes 

para com a empresa.  

Com o presente trabalho percebeu-se que o Marketing de Relacionamento é uma 

estratégia que deve ser utilizada por toda a organização que deseja obter sucesso e superar a 

concorrência. Diferente do marketing Tradicional, o marketing de Relacionamento conforme 

relatado no decorrer deste trabalho, preocupa-se em atrair, reter e fidelizar clientes. Ressalta-

se que é importante atrair sempre novos clientes, porem o custo pode ser menor se forem bem 

cultivados os associados já existentes. Para que isso ocorra, a Instituição em conjunto, precisa 

ter um bom relacionamento interno, oque agrega valor na concretização de laços com o 

publico externo, pois assim os profissionais conseguem conhecer o perfil de seu associado e 

ter maior assertividade no momento de ofertar formas de satisfazê-lo. 

Nesse intuito, vale destacar que o trabalho teve como foco analisar as ações de 

Marketing de Relacionamento praticadas pela instituição financeira cooperativa e a forma que 

estas estão sendo percebidas e absorvidas pelos seus colaboradores antes de chegarem aos 

associados. A pesquisa serviu para mostrar que as ações de Relacionamento da instituição, 

não estão sendo repassadas e nem entendidas de forma correta, pois os próprios colaborados 

desconhecem essas ações ou ate mesmo muitos confundem ações que visam alavancar 

relacionamento, com ações sociais ou ate mesmo marketing direto, ou seja, ações que focam 

datas, e públicos específicos. 

O sucesso do marketing em Instituições Financeiras está atrelado á qualidade dos 

produtos e aos serviços oferecidos, como também de pessoas comprometidas e motivadas. Se 

as empresas deixarem de investir em seus colaboradores, estarão deixando de investir na 

qualidade de seus produtos e serviços. Dentro desse enfoque, a qualidade e a excelência no 

atendimento tem significado importante na satisfação dos clientes. 

Os clientes buscam sempre ter suas necessidades sanadas, e para isso precisam ter seus 

gostos e preferências desvendados, o que se torna possível através de um bom relacionamento 

da empresa com as partes envolvidas em sua atmosfera.  

O bom relacionamento promovido pela empresa acarreta somente em benefícios para 

os envolvidos, uma vez que sendo assim, os funcionários internos recebendo o tratamento 
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esperado e estando motivados, vão desenvolver seu trabalho de maneira mais eficiente, o que 

refletirá na forma de tratar os clientes externos, ou seja, seus associados, e fará que estes 

fiquem contentes e satisfeitos, e fazê-los até levarem além do planejado; e com isso a empresa 

atinge seu objetivo principal: a lucratividade. 

Desta forma, podemos concluir que um bom Programa que elevem as ações de 

relacionamento, as quais visam entender e atender o desejo do cliente, trabalhando dentro de 

padrões estabelecidos, mas sem amarras que impeçam a empresa de mudar sua orientação de 

acordo com sua necessidade. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro de entrevista aplicado ao responsável pelo Marketing da Instituição 

 

1)      A Instituição busca conhecer as necessidades e desejos de seus associados/clientes? 

Como? 

 

2)      No momento, a Instituição atende exatamente o que seus associados e clientes procuram?  

 

3)      Na instituição existe alguma política de atendimento diferenciado para clientes 

considerados “especiais”? Se sim, quais são, como funcionam? 

 

4)      A Instituição dedica tempo para conhecer as necessidades de seus associados, seja através 

de telefonemas, pesquisas de satisfação, pessoalmente? Se sim, como acontece? 

 

5)      Nota-se que a Instituição presa pelo relacionamento com o associado/cliente. Que ações são 

feitas para alcançar a satisfação de ambos? 

 

6)      Na sua opinião, o associado reconhece essas ações que são voltadas ao relacionamento 

Cooperativa X Associado/Cliente? 

( ) Sim 

( ) Não 

Por quê? 

 

7)      A Instituição inova e consegue seguir ou até mesmo manter-se a frente de seus 

concorrentes? 

( ) Sim 

De que forma? 

( ) Não 

Por quê? 

 

8)      Qual o entendimento que a Instituição tem sobre Marketing de Relacionamento? 

 

9)      São feitas/desenvolvidas ações de Marketing de Relacionamento na Instituição? 

( )Sim 

( )Não 

Se sim, quais são essas ações? 

 

10)   A Instituição faz uso de algum software que colhe informações dos clientes? Se sim, que 

tipo de informações são coletadas? O sistema está constantemente atualizado? 

 

 

 

 

 



49 

 

  

APÊNDICE B 

 

Questionário Aplicado aos Colaboradores da Instituição 

 

1) Pra você, a instituição realiza ações que buscam identificar/conhecer as necessidades e 

desejos de seus associados? 

(  )Sim. Dê exemplos dessas ações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(   ) Não. 

 

2) No seu entendimento, a instituição atende exatamente o que seus associados procuram?  

(   ) Sim. Por quê? 

(   ) Não. Por quê? 

 

3)     Para você, na instituição existe alguma política de atendimento diferenciado para 

associados considerados “especiais”?  

(   ) Sim. Por quê? 

(   ) Não. Por quê? 

 

4)      Você acredita que a instituição presa pelo relacionamento com o associado.  

(   ) Sim. Por quê? 

(   ) Não. Por quê? 

 

5) Você identifica ações que visam alcançar a satisfação tanto do associado quanto as 

instituição? 

(   ) Sim. Dê exemplos dessas ações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(   ) Não. 

 

6)     Você acredita que o associado identifica as ações realizadas pelo Marketing que 

procuram ser voltadas ao relacionamento Cooperativa X Associado? 

(   ) Sim. Por quê? 

(   ) Não. Por quê? 

 

7)     Marketing de relacionamento significa construir e sustentar a infraestrutura dos 

relacionamentos de clientes, além de ser um processo que visa garantir satisfação contínua e 

reforço aos indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram clientes. 

Levando em consideração esse contexto, os clientes devem ser identificados, reconhecidos, 

comunicados, aditados em relação à satisfação e respondidos. 

A partir do conceito exposto, você acredita que a instituição trabalha em consonância com o 

Marketing de Relacionamento? 

(   ) Sim. Por quê? 

(   ) Não. Por quê? 

 

8)      Na sua visão, são feitas/desenvolvidas ações de Marketing de Relacionamento na 

instituição? 
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(   ) Sim. Dê exemplos dessas ações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9)   É de seu conhecimento o uso de algum software ou ferramenta que colhe informações dos 

associados na instituição?  

(   ) Sim. Qual? 

(   ) Não.  

 

10) Das ações abaixo realizadas pela instituição, quais delas você acredita que são ações de 

Marketing de Relacionamento? Obs: Podem ser assinaladas mais que uma alternativa. 

(   ) Assembleias 

(   ) Programa Crescer 

(   ) Encarteiramento 

(   ) Telemarketing 

 


