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RESUMO 

 

Esta monografia analisa, a luz de teóricos sobre Marketing de Relacionamento, a fidelização 

ao estabelecimento comercial de clientes que compram através de sites de compra coletiva. 

Diante da percepção que os clientes estão cada vez mais exigentes e  a concorrência cada vez 

mais acirrada, esse novo sistema de comercialização, a compra coletiva, demonstra evidente 

ascensão, e assim, surge a necessidade de verificar se as empresas que estão comercializando 

seus produtos através da compra coletiva vêm aplicando estratégias de Marketing de 

Relacionamento para fidelização dos seus clientes. Neste trabalho são apresentados os 

conceitos de qualidade de produtos e serviços, de satisfação dos clientes e de serviços de Pós-

Marketing como sendo elementos chaves de fidelização. Destaca-se, ainda, as diferenças entre 

o Marketing de Massa e o Marketing de Relacionamento, além de mostrar toda a sistemática 

de funcionamento da compra coletiva, identificando-se os principais benefícios e riscos de 

cada sujeito envolvido nesse sistema. Caracteriza-se como pesquisa do tipo descritiva, 

bibliográfica, com procedimentos técnicos de estudo de caso. O instrumento de coleta de 

dados foi um questionário (Apêndice A), aplicado a uma amostra de 40 alunos da Faculdade 

de Economia, Administração, Atuária e Secretariado Executivo, que já tivesse comprado em 

algum site de compra coletiva. Após a análise dos dados da pesquisa, embora constatemos 

20% de casos de insatisfação, concluímos que 80% dos estabelecimentos comerciais, está 

conseguindo gerar um relativo grau de satisfação nos clientes que consumiram produtos 

comprados através de sites de compra coletiva. Nela, identificamos que a maior parte dessa 

satisfação vem da qualidade do atendimento ou do produto ofertados. 

 

Palavras-chave: compra coletiva, marketing, marketing de relacionamento. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This monograph examines the light of theories of relationship marketing, loyalty to the shop 

for customers who purchase through collective buying sites. Given the perception that 

customers are increasingly demanding and increasingly fierce competition, this new 

marketing system, the collective purchase, clearly demonstrates the rise, and thus arises the 

need to check if companies are marketing their products through collective purchase are 

applying relationship marketing strategies to customer loyalty. This paper presents the 

concepts of quality products and services, customer satisfaction and service of Post-Marketing 

as key elements of loyalty. It should be noted, though, the differences between the Mass 

Marketing and Relationship Marketing, and show all the systematic functioning of collective 

purchasing, identifying the main benefits and risks of each subject involved in this system. 

Characterized as descriptive research, literature, technical procedures with a case study. The 

data collection instrument was a questionnaire (Appendix A), applied to a sample of 40 

students of the Faculty of Economics, Business Administration, Actuarial and Executive 

Secretary, who had already purchased a site of collective buying. After analyzing the survey 

data, although constatemos 20% of cases of dissatisfaction, we conclude that 80% of 

commercial premises, is able to generate a relative degree of customer satisfaction in 

consuming products purchased through collective 

 

Keywords: collective buying, marketing, relationship marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ambiente competitivo a que estão sujeitas as empresas e o processo chamado 

de infidelidade dos clientes promoveram mudanças no Marketing, deixando este de focar o 

produto para focar o cliente. 

Clientes com um maior nível de exigência e o avanço tecnológico abrem espaço 

para que as empresas deixem uma atuação mais tradicional em relação ao Marketing, 

buscando a utilização de ferramentas que permitam enfrentar o desafio de conhecer seus 

clientes. 

Há coisas estimulantes acontecendo no mundo do Marketing e da Propaganda, 

principalmente após o surgimento da Internet, e isso vem mudando o modo como recebemos 

informações sobre os produtos. É uma abordagem completamente nova. Estamos mudando de 

uma economia de “empurrar” para uma economia de “puxar’. No passado, “empurrava-se” 

informação para as pessoas. Hoje, as pessoas “puxam” a informação. 

Com o surgimento recente das vendas em sites de compras coletivas, nos vemos 

diante de uma nova ferramenta de se fazer propaganda e atrair clientes com preços 

convidativos, mas pergunta-se: será que essas empresas que estão utilizando os sites de 

compras coletivas para atrair esses clientes estão conseguindo um grau satisfatório de 

fidelização.  

Sabe-se que qualquer empresa necessita de clientes para sua sobrevivência, 

manutenção e obtenção de lucro, e que quanto mais clientes melhor. O mesmo ocorre com as 

empresas que usam os sites de compras coletivas como ferramenta de propaganda, porém 

pouco servirá essa propaganda se não for utilizada uma boa estratégia de Marketing de 

Relacionamento para que esse cliente torne-se habitual. Ou seja, é essencial que o 

atendimento ao consumidor seja realizado de forma perfeita, para que o mesmo sinta-se 

satisfeito e encorajado a voltar e comprar diretamente no estabelecimento, mesmo sem o 

preço atrativo dos sites de compras coletivas. 

Por tudo que foi exposto, este trabalho procura identificar se as empresas que vêm 

utilizando os sites de compras coletivas como ferramenta de propaganda para atrair clientes 

estão aplicando estratégias de Marketing de Relacionamento e, consequentemente, 

conseguindo fidelizar esses clientes.   
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Como objetivos específicos, iremos mostrar os conceitos de Marketing de 

Relacionamento, segundo os principais teóricos; apontar as estratégias de fidelização 

utilizadas pelas empresas anunciantes, estudar as principais características do comércio 

eletrônico, com destaque aos sites de compras coletivas, identificar se as pessoas que 

consomem produtos comprados em sites de compras coletivas percebem alguma diferença 

inferior de tratamento ou no produto, comparado a clientes que compram diretamente no 

estabelecimento comercial. 

A hipótese principal do trabalho sustenta que as empresas que vendem em sites de 

compras coletivas estão utilizando ferramentas de marketing e, conseqüentemente, 

conseguindo fidelizar seus clientes. 

Quanto à metodologia empregada, este trabalho constitui uma pesquisa descritiva, 

caracterizando-se também como um estudo de caso, que será desenvolvido através de uma 

pesquisa de campo. Utilizou-se utilizar o método de levantamento de dados, através de 

questionários com perguntas abertas, cujos resultados receberão tratamento qualitativo. 

Fundamentalmente, apoiar-se-á na pesquisa bibliográfica, incluindo-se também as pesquisas 

em fonte virtual.  

Este trabalho está estruturado em introdução, três capítulos e a conclusão final da 

pesquisa realizada. 

O primeiro capítulo refere-se ao Marketing de Relacionamento na concepção dos 

teóricos, abordando os conceitos de Marketing e Marketing de Relacionamento. 

O segundo capítulo apresenta o comércio eletrônico e o surgimento dos sites de 

compras coletivas.  

O terceiro capítulo mostra a avaliação dos dados levantados na pesquisa sobre a 

fidelização de clientes que compram em sites de compras coletivas.  

A conclusão apresenta a importância e a necessidade de estratégias de Marketing 

de Relacionamento, como forma de fidelização de clientes. 
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2  O MARKETING DE RELACIONAMENTO NA CONCEPÇÃO DOS TEÓRICOS 

 

Diante do desenvolvimento tecnológico e do crescimento constante de um 

mercado cada vez mais competitivo, complexo e de clientes exigentes, os estudos teóricos e 

práticos sobre o marketing vem alcançando valores de relacionamento entre compradores e 

vendedores, bem como possibilitando analisar os relacionamentos entre diferentes atores de 

marketing, incluindo fornecedores, concorrentes, distribuidores e funções internas na criação 

e na entrega de valor para o cliente.  

A seguir são apresentados aspectos teóricos referentes à Marketing e Marketing de 

Relacionamento. 

 

2.1 Conceitos e definições 

 

 Moreira, Pasquale e Dubner (1996, p. 154) definem Marketing como sendo: 

 

Conjunto de atividades cujo objetivo é levar bens e serviços do produtor ao 

consumidor. A área de ação do marketing é mais ou menos ampla conforme o 
enfoque que lhe dê cada empresa; Técnica em administração que sustenta que os 

objetivos organizacionais dependem da determinação das necessidades e desejos do 

mercado-alvo e da satisfação desses de maneira mais efetiva e eficiente do que os 

concorrentes; Processo de planejamento, execução, preço, comunicação e 

distribuição de idéias, bens e serviços de modo a criar trocas que satisfaçam 

objetivos individuais e organizacionais; 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 comum. 

 

Para Kotler (1998, p. 27), “marketing é um processo social e gerencial pelo qual 

os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de 

produtos de valor com os outros”. Ainda segundo Kotler (1998, p. 27), “o marketing assume a 

chave para atingir as metas organizacionais, consistindo em determinar as necessidades e 

desejos dos mercados-alvo e oferecer as satisfações desejadas de forma mais eficaz e eficiente 

do que os concorrentes”. 

Mckenna (1992, p. 03) define marketing como sendo “a orientação à criação, e 

não ao controle de um mercado; que se baseia na educação desenvolvimentalista, no 

aperfeiçoamento incremental e no processo contínuo, e não em simples tática para conquistar 

fatia de mercado, ou eventos únicos”. E o que é mais importante; baseia-se no conhecimento e 

na experiência existente na organização.  
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Dessa maneira, entendemos que o marketing vai muito além da propaganda. 

Como a maioria da população entende, ele é um processo que mesmo após a comercialização 

do produto ou serviço, continua funcionando e gerando informações para a empresa, como 

veremos a seguir. 

Vavra (1993) define o pós-marketing como sendo uma estratégia de longo prazo, 

cujo objetivo imediato não é simplesmente disparar uma nova compra, mas, em vez disso, 

assegurar-se de que o cliente adquiriu o produto correto. O pós-marketing inclui os seguintes 

elementos: atividades e esforços para manter o cliente satisfeito após a compra; fazer tudo que 

é possível para aumentar a probabilidade de os clientes atuais comprarem novamente o 

produto ou marca da mesma empresa em futuras ocasiões de compra; aumentar a 

probabilidade de que os clientes atuais comprarão outros produtos da mesma empresa (um 

produto ou linha de produtos complementares) em vez de procurarem um concorrente quando 

necessitarem de tais produtos; mensurar repetidamente a extensão da satisfação dos clientes 

pelos produtos ou serviços atuais; deixá-los conscientes de que estão sendo cuidados, e 

utilizar a informação coletada no planejamento estratégico. 

Porém, o pós-marketing é apenas uma das formas de se construir com o cliente 

um relacionamento duradouro e baseado em um forte vínculo emocional. Trata-se de uma 

ação de marketing de relacionamento.  

Para Mckenna (1992), o marketing de relacionamento envolve, em grande parte, o 

desenvolvimento de relações e, através delas, a orientação do futuro da empresa. Os gerentes 

de marketing têm que ser integradores do posicionamento da empresa. Têm que projetar a 

posição para o mercado através do treinamento e do estabelecimento de relações com os 

membros da infra-estrutura.  O posicionamento forte permite que uma empresa estabeleça 

relações com parceiros fortes. Essas relações, por sua vez, fortalecem ainda mais o 

posicionamento da empresa. 

Para Vavra (1993, p. 36): 

 

O objetivo do marketing de relacionamento é a retenção de clientes e obter um valor 
pleno de duração de cada um deles. Relacionamentos são construídos sobre a 

familiaridade e conhecimento. A empresa do futuro restabelecerá relacionamentos 

pessoais com clientes através de bancos de dados detalhados e interativos. O desafio 

é definir rapidamente os bancos de dados exigidos, e daí agir sobre eles para 

restaurar relacionamentos pessoais em marketing, o primeiro objetivo do marketing 

focado no cliente. O segundo objetivo é aumentar o valor de duração de cada cliente 

e manter essa duração crescente ano após ano. O terceiro objetivo é usar os lucros 

excedentes do sucesso nos dois primeiros objetivos para custear a conquista de 
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novos clientes a um custo mais baixo. O objetivo em longo prazo é a sobrevivência e 

crescimento rentável. 

 

Diante das definições dos autores citados anteriormente, podemos dizer que o 

marketing de relacionamento é uma estratégia de marketing a longo prazo, baseada na criação 

de um vínculo emocional forte, construído sob os alicerces do conhecimento e da 

familiaridade, entre empresa e público-alvo. Os objetivos do marketing de relacionamento 

são: a sobrevivência e o crescimento rentável da empresa, a criação e retenção de clientes e 

obtenção de um valor pleno de duração de cada um deles. Para atingir esses objetivos, a 

empresa pode optar pela implantação de sistema de banco de dados detalhado e interativo. 

Definir e administrar esse banco de dados consiste em um grande desafio. 

Contudo, de nada servirá o marketing de relacionamento se o produto ou serviço 

comercializado não gerar um sentimento de realização para o comprador, sendo assim, a 

satisfação é algo imprescindível para a retenção do cliente.  

A satisfação, segundo Vavra (1993, p. 165), pode ser definida quase que 

simplesmente como “a extensão pela qual as expectativas dos clientes sobre um produto ou 

serviço são atendidas pelos benefícios reais que recebem”. 

A satisfação é o sentimento desenvolvido em função das expectativas ou 

benefícios reais que os clientes recebem ou não, quando da aquisição ou uso de um bem ou 

serviço pelo cliente. A satisfação pode ser classificada em Moreira, Pasquale e Dubner (1996, 

p. 217), da seguinte forma: 

 “Emocional, quando os consumidores buscam status social, prestígio, segurança 

ou outro benefício que seja intangível”. 

 “Funcional, Quando pode ser caracterizada por atributos tangíveis que podem ser 

medidos de algum modo padronizado”. 

 
 

Entretanto, para se atingir a satisfação do cliente é necessário produzir um produto 

ou serviço de qualidade. 

Segundo Campos (1999, p. 01), “um produto ou serviço de qualidade é aquele que 

atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo 

certo às necessidades dos clientes”. 

Kotler (1998, p. 65) conceitua qualidade como sendo “a totalidade de aspectos e 

características de um produto ou serviço que proporcionam a satisfação de necessidades 

declaradas e implícitas”. 
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2.2 A evolução do Marketing ao longo do século XX 

 

Mckenna (1992, p. 06), em uma análise sobre a transformação do marketing do 

século XX, afirma que o marketing deixou de ser uma função e passou a ditar a forma de 

fazer negócios, não se resumindo apenas a uma nova campanha de publicidade ou a promoção 

desse mês, assumindo o papel de uma atividade difundida, parte do trabalho de todos, das 

recepcionistas à diretoria. Sua tarefa não é enganar o cliente, nem falsificar a imagem da 

empresa. É integrar o cliente à elaboração do produto e desenvolver um processo sistemático 

de integração que dará firmeza à relação. 

Diariamente o ambiente em que as organizações estão inseridas passa por 

mudanças de várias ordens (econômica, política, financeira, etc.) acarretadas pelos fatores 

componentes do mercado (concorrentes, consumidores, fornecedores, funcionários, 

tecnologia, etc.) As empresas precisam estar constantemente adaptando-se a estas novas 

realidades para ficarem de acordo com as expectativas de seus clientes, levando o marketing 

para a linha de frente dessas mudanças, assumindo a posição de “carro-chefe”. Portanto, para 

impulsionar estas mudanças, o marketing também precisou transformar-se. 

Sampaio (1995, p. 49) afirma que “a evolução do marketing iniciou no momento 

em que começou a se organizar como atividade gerencial, a partir desse momento as empresas 

viram a importância do marketing como maneira de garantir a sobrevivência de suas empresas 

no mercado”. Esse autor divide a evolução do marketing em três fases, ressaltando que ainda 

hoje existem organizações que se utilizam do marketing em sua primeira e segunda fases com 

sucesso, pois os mercados onde estão inseridos ainda não forçaram a evolução. 

A primeira fase coincide com o momento onde a produção industrial estava 

iniciando, aproximadamente no começo do século XX, e o papel do marketing era de “ajudar 

a vender”, restringindo-se a técnicas de vendas e as esperteza dos vendedores de convencer o 

consumidor a comprar seus produtos, mesmo que não fosse exatamente o que ele estava 

procurando, modificando a mentalidade do cliente. 

As empresas, com foco no produto, produziam o que queriam e da forma que 

preferiam deixando os consumidores sem outras opções. Esta frase foi imortalizada por Henry 

Ford (1994 apud, Sampaio, 1995, p. 18) que disse: “O consumidor pode ter o carro da cor que 

quiser desde que ele seja preto”.  

O marketing não tinha poder de decisão sobre produtos, preços, pessoal de vendas 

ou produção, sua função era atingir o maior número de mercados, de forma massificada. 
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A segunda fase coincide com a profissionalização do marketing. Os estudos 

realizados definiram o marketing segundo os quatro P’s (promoção, preço, praça e produto) 

agregando as funções de distribuição e promoção, essenciais para o momento vivenciado, 

onde os mercados ficaram mais competitivos, a tecnologia tornou-se acessível deixando os 

produtos muito semelhantes e os consumidores mais seletivos, procurando aquele produto que 

mais lhes agradasse. 

Neste momento a afirmativa de Ford (1994 apud Sampaio, 1995, p. 18) dá lugar a 

afirmativa: “O consumidor pode ter o carro que quiser desde que seja um dos modelos da 

minha marca”. As marcas foram valorizadas ao ponto de serem mais caras que o valor real do 

produto. As empresas cresceram, viraram corporações mundiais, com foco no cliente, e ao 

marketing cabia o papel de achar fatias de mercado ainda não exploradas. Os clientes foram 

agrupados em segmentos de mercados e o marketing desenvolvia produtos específicos para 

aquele grupo. 

Na terceira fase, que corresponde ao momento atual, as empresas precisam buscar 

o foco do cliente, começando nele todo o processo de marketing, definindo as características 

do produto, precificando de acordo com o valor atribuído pelo cliente e a propaganda que vai 

atingi-lo, para a partir daí a empresa encontrar seu posicionamento junto ao cliente. 

A afirmativa utilizada agora é: “Como é o carro que o senhor deseja?” 

(SAMPAIO, 1995, p. 26). A empresa tem o dever de atender à necessidade do cliente, pois a 

concorrência é acirrada e assedia o cliente a cada instante. Neste momento as marcas já não 

motivam tanto, o valor do produto é definido pela importância atribuída pelo consumidor. 

Mckenna (1992, p. 32) resume dizendo que há várias décadas, havia empresas 

direcionadas às vendas, concentrando suas energias na modificação da mentalidade do cliente, 

de modo a adaptá-la ao produto, com o desenvolvimento da tecnologia e o aumento da 

competição, algumas empresas mudaram sua abordagem e começaram a se voltar para o 

cliente, expressando uma nova disposição em modificar seu produto, a atender às exigências 

dos clientes. 

O marketing teve que se adaptar á realidade do mercado e, segundo Vavra (1993, 

p. 17), o mercado atual é o mais agressivo e acirrado de todos os tempos, composto de muitos 

concorrentes e de clientes exigentes que podem experimentar do produto com muita 

facilidade, tornando-se volúvel e escolhendo aquele produto que lhe parece melhor, não 

havendo preocupação em escolher uma marca favorita e ser fiel a ela. Dessa forma, o 

marketing, no século XXI, se depara com muitos desafios. 
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Schultz (2000, p. 21) enfatiza que um dos principais desafios do marketing do 

século vinte e um é a própria comunicação. Ficou ainda mais difícil identificar e avaliar os 

segmentos de consumidores, direcionar e integrar todas as atividades de comunicação, 

desenvolvendo múltiplas mensagens, imagens de marca, criando respostas rápidas para 

desafios competitivos e de mercado. Outro desafio é ter produtos e serviços individualizados, 

fabricados mediante solicitação de clientes. O alvo deve ser o mercado de um indivíduo ou de 

pequenos grupos, visando à segmentação. As organizações devem passar dos sistemas que 

direcionam ações de dentro para fora, para processos interativos, incorporando planejamento e 

implementação de fora para dentro, adequando-se à realidade. É imprescindível haver 

disponibilidade de produtos e serviços quando e onde o consumidor quiser e não segundo as 

decisões dos comerciantes, além de ter a capacidade de estimar o valor do consumidor a longo 

prazo e determinar o retorno dos investimentos de marketing e de comunicação. 

Surge nesse momento o marketing de relacionamento como alternativa ao 

marketing de massa, buscando estabelecer um relacionamento estreito e duradouro com o 

cliente, para identificar suas necessidades, suas preferências, conseguindo desenvolver 

produtos e serviços que o satisfaça, fidelizando-o. 

 

2.3 Construindo relacionamento com o cliente através da satisfação, da qualidade e do 

valor 

 

Peter Druker (1997 apud Kotler, 1998, p. 51) há quase 40 anos, observou com 

muito discernimento que a principal tarefa de uma empresa é criar clientes. Sabe-se que essa 

não é uma tarefa muito fácil. Os atuais clientes enfrentam uma ampla gama de produtos e 

serviços de marcas, preços e fornecedores diferentes. As empresas precisam saber responder 

como os consumidores fazem a escolha por um determinado produto e o que fazer para 

mantê-los como clientes. 

Para Kotler (1998, p. 51), os clientes escolhem a oferta de marketing que lhes dê 

maior valor. Eles são maximizadores de valor dentro dos limites de sua capacidade de 

pesquisar, do seu nível de conhecimento, da mobilidade e da renda. Eles estabelecem 

expectativas de valor e agem em função delas. Em seguida, eles compram o produto que lhes 
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ofereça maior valor real1
 e é isso que afeta o seu nível de satisfação e seu comportamento de 

recompra. 

Os clientes compram produtos e serviços que acreditam lhes oferecerem o mais 

alto valor de consumo2. Essa avaliação de valor de consumo pode ser feita levando em 

consideração cinco fontes distintas: produto, serviço, pessoal, preço e imagem.  

Portanto, os clientes fazem seus julgamentos sobre o valor oferecido de marketing 

e tomam suas decisões de compra com base nas fontes acima citadas. A satisfação do cliente 

com uma compra depende do desempenho do produto em relação às suas expectativas. As 

expectativas, por sua vez, baseiam-se nas experiências de compras anteriores. 

Se fosse feita a pergunta aos consumidores, o que mais lhe satisfaz em relação a 

um produto ou serviço, a maioria responderia, sem a menor dúvida: “percepção de qualidade” 

KOTLER (1998, p. 51). 

Mas aí vem a seguinte indagação: O que é qualidade? Para Kotler (1998, p. 65), 

“Qualidade é a totalidade de aspectos e características de um produto ou serviço que 

proporcionam a satisfação de necessidades declaradas e implícitas. 

Para Vavra (1993, p. 70), “Qualidade é a entrega de produtos ou serviços 

consistentes que atendam plenamente às necessidades e expectativas dos clientes”.  

Elevar a qualidade do produto e do serviço deve ser sempre uma prioridade da 

empresa. Hoje em dia os clientes não toleram mais produtos ou serviços de baixa ou média 

qualidade, por isso as empresas possuidoras desse tipo de produto ou serviço não conseguem 

obter sucesso e acabam por entrar em processo de falência. Dessa forma, as empresas que 

desejam continuar competitivas, na corrida pelo mercado e serem lucrativas, precisam adotar 

os conceitos de qualidade definidos pelo público-alvo. 

Conforme Kotler (1998, p. 65), a função qualidade está relacionada com a 

percepção de expectativas que os clientes têm a respeito do serviço ou produtos oferecidos. 

Então conhecer as expectativas formadas pelos clientes a esse respeito é de suma importância 

para que a empresa possa atender, ou melhor, superar as expectativas de seus clientes. As 

                                                             
1Maior valor, ou valor entregue ao consumidor, significa a diferença entre o valor total esperado e o custo total 

do valor obtido. Valor total esperado pelo consumidor é o conjunto de benefícios previstos por determinado 

produto ou serviço. (Kotler, 1998, p. 51) 
2Valor de consumo é a diferença entre o valor total para o cliente e o custo total para o cliente. (Kotler, 1998, p. 

51) 
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expectativas de um produto ou serviço devem ser definidas durante o seu período de 

experiência. A expectativa é o resultado que vai além do produto ou serviço tomado 

isoladamente. A cultura, a propaganda, as vendas, as informações “boca-a-boca” e as 

atividades pós-marketing da empresa ajudam a moldar as expectativas. 

Segundo Vavra (1993), as expectativas irão variar no interior do mercado 

atendido pela empresa. Elas podem: 

  variar por tipo de cliente (segmentação demográfica e por benefícios); 

 variar conforme a situação, dependendo do contexto (segmentação                              

situacional); 

   exigir graus relativos de importância (estrutura hierárquica); 

   ser dinâmico, mudando no decorrer do tempo (análise de pistas). 

Conhecer quais produtos e serviços atendem às expectativas e necessidades dos 

clientes tem se tornado ferramenta importante de marketing, nas empresas bem sucedidas. 

As empresas precisam saber o que os clientes esperam a respeito dos produtos e 

serviços, quantos e quais clientes têm que estar satisfeitos, e ainda se é possível maximizar a 

satisfação dos clientes sem aumentar substancialmente os custos. 

As empresas devem saber também, que os clientes que ficam apenas satisfeitos 

podem facilmente trocar de fornecedor quando aparecer uma oferta melhor, como também os 

altamente satisfeitos estarão menos propensos a trocar de fornecedor, e ainda que os 

encantados criam um vínculo emocional com o produto ou serviço, e não apenas uma 

preferência racional, o que propicia nele um alto nível de lealdade. 

De acordo com Kotler (1998, p. 394), as empresas de sucesso rastreiam as 

expectativas de seus clientes, - devem-se considerar clientes internos e externos da empresa – 

investigam como o seu próprio desempenho é percebido e monitoram a satisfação do cliente 

continuamente. 

A satisfação dos clientes é ao mesmo tempo um objetivo e um fator dominante 

para o sucesso das empresas que tem foco no cliente. Elas e outras empresas aprendem que os 

clientes altamente satisfeitos lhes trazem diversos benefícios, são menos suscetíveis a preços e 

permanecem clientes durante muito tempo, compram produtos adicionais à medida que a 

empresa lança produtos vinculados ou acrescenta melhoramentos e falam de modo favorável 

sobre a empresa e seus produtos para outras pessoas. 
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Para Kotler (1998, p. 55), embora a empresa focada no cliente procure 

proporcionar grande satisfação ao cliente em relação aos seus concorrentes, geralmente, ela 

não tenta maximizar essa satisfação. E em muitos casos, ela chega a diminuir seu lucro a fim 

de reduzir preços ou melhorar serviços para aumentar o nível de satisfação de seus clientes. 

Vale lembrar que, além dos clientes a empresa tem outros dependentes, como empregados, 

fornecedores, distribuidores e acionistas. Ao destinar uma parcela maior de seu lucro para 

elevar a satisfação do cliente, ele estará desviando recursos destinados a satisfazer seus 

dependentes. O objetivo do marketing é gerar lucratividade a partir do valor para o cliente. A 

empresa deve proporcionar um alto grau de satisfação para o cliente e simultaneamente 

produzir alto nível de satisfação para os outros grupos a ela vinculados. Ou seja, o profissional 

de marketing deve ter bastante equilíbrio e discernimento para gerar mais valor e satisfação 

para clientes e para os grupos vinculados a empresa. 

Porter (1995 apud Kotler, 1998, p. 55) propôs que a cadeia de valor é o melhor 

instrumento para identificar os meios de criar mais valor para o cliente. Seu objetivo é 

compreender o comportamento dos custos naquele negócio específico e as potenciais fontes 

de diferenciação competitiva. 

A cadeia de valor permite à empresa analisar seus custos e o seu desempenho em 

cada atividade criadora de valor, na busca de um constante aperfeiçoamento e fazer avaliações 

de custos e de desempenho de seus concorrentes, considerando determinados indicadores 

como seus parâmetros. Na medida em que a empresa puder desempenhar algumas atividades 

melhor do que os concorrentes, poderá conseguir vantagens competitivas e ofertar produtos 

ou serviços com alto padrão de qualidade. 

Conforme Kotler (1998, p. 395), “na busca de vantagens competitivas, a empresa 

deve enxergar além da sua própria cadeia de valor, chegando até a cadeia de seus 

fornecedores e distribuidores e, por fim, de seus clientes”. 

No passado, muitas empresas achavam que seus clientes eram eternos, porque eles 

não tinham muita escolha. Outras empresas operavam segundo a “teoria do balde furado”, que 

defende que sempre existirá clientes suficientes para repor os desistentes. Porém, esse alto 

ritmo de troca de clientes implica em custos mais altos do que a empresa teria se conseguisse 

manter seus clientes. 

As empresas de maior destaque, hoje, fazem de tudo para manter seus clientes. 

Muitos mercados já atingiram sua maturidade e estão saturados. A competição, a cada dia que 

passa, se torna mais acirrada e os custos para atrair novos clientes sobem cada vez mais. O 
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marketing agressivo custa mais do que um marketing defensivo, pois exige uma maior 

quantidade de trabalho e de despesas para afastar dos concorrentes os clientes que estão 

satisfeitos. 

Os profissionais de marketing, atualmente, concentram suas atividades em 

elaborar mixes de marketing que gerem vendas e novos clientes, esquecendo que a linha de 

defesa da empresa é a manutenção de seus clientes. A melhor maneira de manter clientes é 

oferecer-lhes altos níveis de satisfação e valor, que resultam em forte lealdade. 

Para Kotler (1998, p. 397), o marketing de relacionamento significa criar, manter 

e acentuar sólidos relacionamentos com os clientes e outros públicos. Ele está voltado para 

resultados a longo prazo. Sua meta é oferecer aos clientes valor de longo prazo, e a medida do 

sucesso é dar-lhes satisfação a longo prazo. Para isso é imprescindível que todos os 

departamentos da empresa trabalhem em bloco com o de marketing para servir tanto aos 

clientes internos quanto aos externos. Isso exige a construção de bons relacionamentos em 

vários níveis – econômicos, sociais, técnicos e jurídicos – que resultem em alta lealdade dos 

clientes. 

A lucratividade da empresa está relacionada com a qualidade dos produtos ou 

serviços. Níveis altos de qualidade resultam em um maior grau de satisfação dos clientes, e 

podem ao mesmo tempo sustentar preços altos e com muita freqüência custos baixos. Assim, 

programas de aprimoramento da qualidade e de marketing de relacionamento resultam em 

uma maior lucratividade para a empresa. 

A empresa que satisfaz a maior parte das necessidades de seus clientes é uma 

empresa de qualidade e consegue criar vínculos emocionais fortes com os seus clientes, não 

apenas uma preferência racional. 

As corporações não devem, apenas, direcionar seus esforços de marketing na 

tentativa de desenvolver demanda para os seus produtos. Precisam, também, concentrar seus 

esforços na tentativa de criar vínculos emocionais e não racionais, através da satisfação dos 

clientes, da qualidade dos produtos e do valor percebido pelos clientes dos produtos por eles 

consumidos. 
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2.4 Pós-marketing, qualidade e posicionamento: elementos chaves do Marketing de 

relacionamento 

 

A concepção de que a relação entre empresa e consumidor se extingue no ato do 

pagamento do produto, acabou. As atividades de serviços não podem ser relegadas ao 

segundo plano. O cliente quer algo mais das empresas. Quer ter a segurança de que está 

adquirindo um produto de qualidade, quer que esse produto lhe cause sensações de satisfação 

e prazer e que a empresa lhe preste serviços adicionais de pré e de pós-venda de qualidade. 

Novas formas cada vez mais eficazes de entender e responder ás necessidades e ás 

preferências dos consumidores permitem que as empresas estabeleçam contatos significativos 

e nunca antes possíveis com os seus consumidores. Esses contatos prometem redução de 

custos e aumento nos lucros e rendimentos. 

A obtenção de informações diretas dos clientes possibilita á empresa o 

desenvolvimento de produtos ou serviços direcionados ás necessidades e aos desejos do seu 

público-alvo. Em função desse fato, as empresas podem reduzir custos de produção, por 

exemplo, não acrescentando ao produto atributos que não serão percebidos pelos seus 

clientes, e agregar ao mesmo, características que maximizarão a satisfação dos consumidores. 

Relacionamentos com clientes desenvolvidos através de estratégias de pós-

marketing têm determinado de quem o consumidor irá comprar. Com base no exposto, o 

principal objetivo da equipe de administração de marketing, hoje, deve ser o desenvolvimento 

de um forte vínculo de amizade com seus clientes, pois sua manutenção exige o 

estabelecimento de um relacionamento cada vez mais forte. 

Mas, para Vavra (1993, p. 32) a visão de um relacionamento progressivo 

provavelmente "age diretamente contra o modo de pensar da organização orientada para 

vendas agressivas, que pode considerar a venda de seus produtos ou serviços como ápice de 

seu esforço para o desenvolvimento do relacionamento com o cliente". 

As organizações de vendas agressivas podem ter os seus dias contados. O ato da 

venda não pode ser mais considerado como esforço máximo para o início de um 

relacionamento. As empresas focadas no cliente procuram iniciar o relacionamento quando 

identificam o cliente potencial e passam a fazer contato com o mesmo. O objetivo desse 

contato é tentar se fazer presente na mente desse consumidor. 



 
 
 

21 
 

 

Segundo Vavra (1993, p. 32), a interação continuada pós-venda inclui os 

seguintes elementos: 

 Atividades e esforços para manter os clientes satisfeitos após a compra; 

 Fazer tudo o que for possível para aumentar a probabilidade dos clientes 

atuais comprarem novamente o produto ou marca da mesma empresa em 

futuras ocasiões de compra; 

 Aumentar a probabilidade de que os clientes atuais comprarão outros 

produtos da mesma empresa (um produto ou linha de produtos 

complementares) em vez de procurarem um concorrente quando necessitarem 

de tais produtos; 

 Mensurar repetidamente a extensão da satisfação dos clientes pelos produtos 

ou serviços atuais, deixá-los conscientes de que estão sendo bem cuidados, e 

utilizar a informação coletada no planejamento estratégico. 

Dessa forma, o pós-marketing pode ser definido como uma estratégia de 

marketing de longo prazo, cujo objetivo não é simplesmente efetuar a venda de um produto, 

mas assegurar-se de que o cliente comprou o produto certo no tempo certo e permitir que a 

empresa direcione a atenção do cliente sobre elementos apropriados ou não do produto ou 

serviço. 

Essas informações oferecidas a novos compradores devem ser estratégicas. 

Devem mostrar qualidades específicas do produto, serviço ou marca entre os concorrentes e 

facilitar a satisfação comparativa mostrando ao comprador o desempenho real do produto ou 

serviço, para que ele não tenha suas expectativas frustradas. 

Vale ressaltar, que não basta à empresa ter a certeza da qualidade de seus 

produtos, é de suma importância que os consumidores tomem conhecimento dela. Sugere-se 

como estratégia para informar ao cliente a respeito desse fato, a realização de uma boa 

comunicação, evidenciando-se os benefícios e as recompensas diretas e imediatas que o 

produto ou serviço possa oferecer ao público-alvo. Vindo a facilitar, desse modo, no processo 

de decisão de compra do cliente. 

O pós-marketing pode ser implantado em qualquer empresa, mas para que ele 

passe a ser encarado como uma filosofia é preciso promover mudanças na cultura e estrutura 

organizacional. 

As atividades de pós-marketing prosperam em uma cultura que cobiça clientes. 

Todas as pessoas são clientes de alguém. Mesmo os funcionários que não interagem com 
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clientes externos, têm clientes internos, que são seus colegas de trabalho. Eles precisam ter 

consciência de que os serviços que eles fornecem aos colegas internos afetam a satisfação de 

compradores. 

As mudanças estruturais deverão ser iniciadas no departamento de serviços ao 

cliente. A administração perceberá que o marketing de relacionamento não pode ficar situado 

em um único departamento, ele deve existir em toda a empresa. O segundo passo no processo 

é a modificação na forma tradicional de pensar das pessoas existentes em muitos 

departamentos de marketing. Os administradores de marketing precisam deixar a “posição de 

conforto” – posição de aconselhamento e planejamento – do departamento e passarem a atuar 

na linha de frente para efetivarem as políticas junto aos clientes. Pois em uma empresa 

orientada para o pós-marketing, o departamento de marketing deverá interagir com o cliente 

de forma pró-ativa, estar preparado para lidar com reclamações, preparar publicações internas 

e cuidar da satisfação do cliente. 

Para Vavra (1993, p. 273), "os administradores de marketing possuem experiência 

em trazer informações dos clientes para a empresa". Mas seus trabalhos estão sendo 

realizados dentro de uma perspectiva muito limitada, restringindo-se a desenvolver 

planejamentos e aconselhamentos em função dos quatro P’s (promoção, preço, praça e 

produto). 

Berry (1992 apud Vavra, 1993, p. 33) afirma que o mercado de hoje requer que 

novos elementos sejam adicionados ao composto de marketing para auxiliar a empresa a 

tornar-se cada vez mais competitiva. Vavra fez uma adaptação das idéias de Berry para uma 

perspectiva de pós-marketing, dando ao novo composto de marketing as seguintes funções: 

 Produto – qualidade, confiabilidade e características; 

 Preço – preço cobrado, condições de preço e ofertas de preço; 

 Distribuição – acessibilidade aos bens ou ás instalações do fornecedor e 

acessibilidade do cliente; 

 Promoção – propaganda, pré-venda, publicidade e promoções de venda; 

 Comunicações com clientes – programa de comunicação pós-venda, código 

0800 e serviços de atendimento a reclamações e de cumprimento aos clientes;   

 Satisfação do cliente – monitoramento das expectativas do cliente e a 

satisfação dele com os produtos ou serviços disponíveis e com o sistema de 

entrega; 



 
 
 

23 
 

 

 Serviço – serviço pré-venda, serviço pós-venda e atividades de conveniência 

do consumidor.   

Esse novo composto de marketing reconhece plenamente o valor das atividades de 

retenção de consumidores. É importante que as empresa demonstrem esse cuidado e interesse 

pelos clientes. O cuidado e interesse fazem parte das estratégias de Pós-marketing. 

O planejamento diário de marketing tem dedicado maior parte do seu tempo, para 

a conquista de novos clientes. Os administradores de marketing precisam mudar a 

mentalidade de que o relacionamento só se inicia quando uma venda é concretizada, de que só 

se constrói a lealdade de um cliente quando um negócio é fechado. Sendo muito raro 

encontrar uma empresa que também dedique atenção a maximizar a satisfação dos clientes 

atuais. É comprovado que a conquista de clientes é muito mais onerosa para a empresa do que 

a manutenção dos mesmos. O objetivo do pós-marketing é maximizar a satisfação do cliente. 

Para Vavra (1993, p. 285), o pós-marketing significa o fortalecimento da lealdade 

dos clientes ao encontrar e administrar suas expectativas. Os clientes têm expectativas sobre 

qualidades básicas de um produto ou serviço que comprarem, além de ter expectativas do grau 

de serviço que desejam receber. Qualidade e serviço devem acompanhar cada produto ou 

serviço colocado no mercado. Além disso, embora os clientes tenham a capacidade de 

diferenciar de alguma forma suas definições específicas desses elementos, a comunidade de 

marketing está começando a aprender sobre qualidade e serviços em termos gerais. 

A qualidade, para os profissionais de marketing, pode ser definida como sendo a 

totalidade de aspectos e características de um produto ou serviço que satisfaça plenamente as 

necessidades, exigências e expectativas dos clientes de forma confiável, acessível, segura e no 

tempo certo. 

Porém, o conceito de qualidade de um produto ou serviço não é estático, ele pode 

mudar com o passar do tempo. Os consumidores, ao longo dos anos, têm redefinido suas 

expectativas iniciais em cada característica de qualidade. Em função disso as empresas vêm 

buscando inovações para seus produtos, aperfeiçoando-os, e tornando-os cada vez mais 

competitivos. Isso vem ocorrendo em benefício do consumidor. Os fabricantes que têm 

falhado em conhecer essas mudanças e o aumento das expectativas iniciais de aceitabilidade 

mínima do consumidor em características de qualidade têm perdido negócios substanciais e 

participação no mercado. 

Uma das maneiras das empresas manterem-se atualizadas com as dinâmicas 

definições dos clientes, em termos de qualidade, é promover uma auditoria de qualidade 
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periódica. Nessa auditoria deve-se monitorar continuamente a avaliação da qualidade dos 

clientes, como eles determinam o que ela seja e o que lhes consideram atributos-chave de 

qualidade de um produto ou serviço específico. O programa da mensuração da satisfação do 

cliente é outra ferramenta que poderá fornecer facilmente informações sobre qualidade, do 

ponto de vista do cliente (VAVRA, 1993, p. 286). 

De acordo com Vavra (1993), a qualidade tem um apelo altruístico, mas a maioria 

dos negócios exige provas cruciais de que investir em qualidade produzirá mudanças positivas 

em termos de participação no mercado, e de rentabilidade. O relacionamento entre qualidade e 

comportamento de mercado vem sendo estudado de maneira diferente, os resultados nem 

sempre estão de acordo e não mostra correlações positivas entre qualidade, participação de 

mercado e rentabilidade. A explicação é que os resultados conflitantes com a ambigüidade do 

termo qualidade sugerem que uma definição uniforme seja utilizada, o que acarretaria em 

resultados necessariamente mais consistentes.   

Quando falamos de qualidade e preço, vem logo a cabeça do consumidor, que à 

medida que aumenta a qualidade o preço acompanha. Essa é uma consideração razoável 

porque quanto maior a qualidade, maior a quantidade de material, mão-de-obra ou capital 

utilizado na produção do bem ou serviço de qualidade superior. Isso passa a ser uma 

afirmação especialmente verdadeira quando os consumidores têm capacidade de perceber essa 

informação, reconhecendo o relacionamento entre o preço e qualidade percebida. 

Se a alta qualidade for definida de acordo com a definição do produto, ele será 

manifestado por desempenho superior ou grande número de características. Assim, um 

produto de qualidade deverá ser vendido por um preço mais alto para um número menor de 

consumidores. Entretanto, se a qualidade for conceituada de acordo com uma definição do 

usuário, onde a adequabilidade, a estética superior e a produção melhorada devam ser 

inerentes ao produto ou serviço, não se justifica vender por um preço mais alto. 

Segundo Vavra (1993), existem dois pontos de vista diferentes sobre o impacto da 

qualidade sobre os custos de produção. De um ponto de vista produção, qualidade e custo 

estão positivamente relacionados e é razoável que desempenho, características e durabilidade 

do produto aumentem da mesma forma que os materiais e os custos de produção. O outro 

aspecto é o da administração da produção, tipificado pela pelo compromisso dos fabricantes 

japoneses em melhoria contínua, afirma que qualidade e custos estão negativamente 

correlacionados. Neste ponto de vista pressupõe que erros de produção são custos de 

qualidade que, no final, têm que ser pagos. 
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Garvin (1992 apud Vavra, 1993, p. 289, 290) qualifica sua descrição da possível 

relação entre qualidade e propaganda "pela dicotomização de produtos e serviços em 

variedades de busca e experiência". A busca de bens e serviços pode ser investigada por suas 

qualidades inerentes percebidas antes da compra. A qualidade de experiência de bens não 

pode ser determinada, mas deve ser conhecida através de uso. Vavra afirma ainda que entre os 

bens de experiência, produtos de qualidade superior deverão ser acompanhados por níveis 

mais elevados de propaganda, com a finalidade de persuadir ou não compradores a 

experimentar seus produtos. Aliado a esse fato, os produtos de qualidade superior fornecem 

justificativas para tornar as reclamações mais seguras, aliviando, assim, as percepções dos 

clientes do risco de comprar o produto. 

Conforme Vavra (1993, p. 291), “À medida que as atitudes das empresas em 

busca da qualidade continuam a evoluir, ingressar-se-á na fase da administração da qualidade 

total”. Nesse estágio a qualidade se tornará o objetivo estratégico de toda a organização. 

Passando de um departamento da empresa, para ser assunto de todos os funcionários. 

Os serviços aos clientes são atribuições do pós-marketing e devem integrar 

qualquer oferta de mercado, tanto de produtos como de serviços. O serviço ao cliente deve ser 

uma atenção e assistência pós-compra não esperada pelo consumidor, essa característica irá 

proporcionar um alto grau de satisfação ao cliente. O bom serviço ao cliente é realmente o 

início do pós-marketing. Ele consiste de quatro componentes: espontaneidade, sinceridade, 

significância e consistência. A combinação de qualidade com a prática do pós-marketing 

garantem o estabelecimento de relacionamentos a longo prazo com clientes, que consiste em 

uma das características do marketing. 

Para Mckenna (1992, p. 45), "através do marketing de relacionamento os 

consumidores podem definir o posicionamento de uma empresa". O que realmente deve 

importar para a empresa é como os possíveis clientes e os já existentes percebem a empresa 

em relação aos concorrentes. Os consumidores definem uma hierarquia de valores, desejos e 

necessidades com base em dados empíricos, opiniões, referências obtidas através de 

propaganda boca a boca e experiências anteriores com produtos e serviços. Usam essas 

informações para tomar decisões. 

Muitas empresas podem conquistar posições singulares no mercado, com relação 

a seus produtos e serviços. Na empresa, quem tem a poderosa força é o marketing, através da 

definição e uso de uma boa estratégia de posicionamento. Porém o posicionamento de um 

produto é definido por seus clientes. Na era da globalização, onde os consumidores têm 
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acesso a todo tipo de informação, a distância entre a percepção e a realidade dos atributos de 

um produto ou serviço está diminuindo, já não se pode mais fabricar uma imagem. Além 

disso, os clientes têm muitas opções e na maioria das vezes eles são instáveis. Isto significa 

que o marketing moderno tem que trabalhar muito pelo processo de fidelização do cliente. 

Conforme Mckenna (1992, p. 46), "o posicionamento do produto ou serviço é 

vital para o seu sucesso". Todos os componentes do marketing – estratégia competitiva, preço, 

embalagem, distribuição, serviço, assistência técnica, comunicação – devem estar inter-

relacionados na estratégia de posicionamento. 

Segundo Kotler (1998, p. 275), "o posicionamento tradicional é o ato de 

desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de modo que o mercado-alvo compreenda e 

aprecie o que ela oferece em relação aos concorrentes". O posicionamento da empresa deve 

ser fundamentado no conhecimento de como o público-alvo define o valor e faz escolhas 

entre as empresas concorrentes. A tarefa de posicionamento consiste em três etapas. Na 

primeira, a empresa tem que identificar as possíveis diferenças de produto, serviços, recursos 

humanos e imagem que podem ser estabelecidos em relação à concorrência. Na segunda, a 

empresa tem de aplicar critérios para selecionar as diferenças mais importantes. E finalmente 

na terceira etapa, a empresa tem que sinalizar eficazmente ao mercado-alvo como ela se 

diferencia de seus concorrentes. Assim, a estratégia de posicionamento de produto da empresa 

estará capacitada para a etapa seguinte, a saber, planejar suas estratégias competitivas de 

marketing. 

Mckenna (1992), afirma que as estratégias de marketing tradicional para 

posicionamento são consideradas inadequadas, pois não consideram a tecnologia como um 

importante fator de mudança, e não têm como objetivo principal o desenvolvimento e a 

manutenção de boas relações com seus clientes. Nos dias atuais, é preciso que o administrador 

de marketing se utilize de uma nova técnica de posicionamento, o autor sugere como técnica o 

posicionamento dinâmico. 

Conforme Mckenna (1992, p. 49), o posicionamento dinâmico "é um processo 

multidimensional que compreende três etapas sobrepostas: posicionamento do produto, 

posicionamento do mercado e posicionamento da empresa". Juntas as etapas criam um todo 

muito maior do que suas partes. Mas, se um detalhe falhar, põe a perder todo processo. 

O posicionamento do produto é a primeira etapa. A empresa tem que determinar 

como deseja colocar seu produto no mercado competitivo prestando uma atenção especial aos 

fatores intangíveis do posicionamento, tais como a liderança em tecnologia e em qualidade do 



 
 
 

27 
 

 

produto. Os fatores intangíveis são a chave para a construção de relações com os 

consumidores e a conquista de um posicionamento sólido do produto. 

O posicionamento no mercado é a segunda etapa do processo de posicionamento, 

o produto tem que ganhar o reconhecimento do mercado, ou seja, tem que ganhar a 

credibilidade do consumidor. 

A etapa final do processo a empresa vem posicionar não só o produto, mas ela 

mesma. Isso é feito principalmente pelo seu sucesso financeiro. Quando os produtos são 

rentáveis, muitos erros são esquecidos. Mas quando os lucros caem, sua posição obscurece. 

As pessoas relutam em comprar produtos de empresas com problemas financeiros, 

principalmente quando esses produtos são caros e complexos. Se uma empresa se encontra 

nessa situação, deve iniciar o processo na primeira etapa do posicionamento, o 

posicionamento do produto. 

Nos setores do mercado onde ocorrem as transformações rápidas, surgem novas 

tecnologias, os produtos evoluem, os mercados e os concorrentes mudam rapidamente. A 

mudança de uma dessas variáveis pode influenciar no posicionamento no mercado. As novas 

tecnologias podem transformar uma posição aparentemente sólida em uma posição frágil 

quase que da noite para o dia. Nenhuma publicidade é capaz de evitar que isso aconteça. 

 Ainda segundo Mackenna (1992), a sobrevivência das empresas nos mercados 

dinâmicos deve ser construída sobre alicerces fortes que não sejam derrubados pelas 

tempestades. E isso não será feito concentrando-se em promoções e anúncios. Ao contrário, 

necessita-se conhecer o mercado, desenvolver relações com fornecedores e distribuidores, 

investidores, clientes, outras pessoas e empresas importantes no mercado. Essas relações 

devem ser mais importantes do que preços baixos, promoções instantâneas, ou até tecnologia 

avançada. Nesse tipo de relação, o ciclo de feedback é essencial. Clientes e outros influenciam 

as mudanças nos produtos e serviços através de sua participação nessa relação. As mudanças, 

no mercado, podem alterar rapidamente preço e tecnologia, por exemplo, mas boas relações 

podem durar a vida toda. 

 O pós-marketing, a qualidade do produto ou serviço e o posicionamento dinâmico 

são estratégias de marketing que podem ser utilizadas com o objetivo de desenvolver o 

marketing de relacionamento, ou seja, desenvolver relações pessoais entre cliente/empresa ou 

empresa/fornecedor, através dos vínculos emocionais fortes e não racionais concebidos em 

uma base de conhecimento e familiaridade entre as partes envolvidas. 
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3 COMPRAS COLETIVAS: UMA NOVA MODALIDADE DE COMÉRCIO                     

ELETRÔNICO 

 

Não faz muito tempo que nos deparamos com um novo tipo de comércio: o 

comércio eletrônico ou e-commerce, pois ele só surgiu aqui no Brasil no início dos anos 2000. 

Apesar do pouco tempo em atividade ele vem crescendo mais e mais a cada ano juntamente 

com o número de pessoas que têm acesso a Internet. Com esse crescimento novas variações 

de e-commerce vêm surgindo, como é o caso do sistema de compra coletiva: um novo modelo 

desse negócio. A seguir apresentaremos as principais características do comércio eletrônico e 

da compra coletiva. 

 

3.1 O comércio eletrônico 

 

O que é Comércio eletrônico? Fazendo uma pesquisa dessa frase em qualquer 

mecanismo de busca na Internet, obteremos centenas de definições e lendo cada uma delas 

constataremos que não existe uma que coincida com a outra. Verificamos, pois, que o termo 

“comércio eletrônico” (e-commerce em inglês) é muito nebuloso. Ele significa coisas 

diferentes, de maneira que precisamos inicialmente estabelecer uma definição apropriada. 

Em sentido restrito, comércio eletrônico englobaria todas as atividades realizadas 

para vender produtos e serviços através da Internet. No outro extremo encontramos definições 

demasiadamente amplas, afirmando que o comércio eletrônico envolve todas as práticas e 

processos comerciais facilitados pelas redes de computadores, incluindo EDI (Electronic Data 

Interchange), EFT (Electronic Funds Transfer) e tudo o que estiver sendo feito em termos 

comerciais com o uso de computadores e/ou da Internet. 

Assim, para o escopo deste trabalho, adotar-se-á a seguinte definição de comércio 

eletrônico. De acordo com Venetianer (2000, p. 208): 

 

Comércio Eletrônico é o conjunto de todas as transações comerciais efetuadas por 

uma pessoa ou empresa, com o objetivo de atender, direta ou indiretamente a seus 

clientes, utilizando para tanto as facilidades de comunicação e de transferência de 

dados intermediadas pela Internet. 

 

A definição fica, portanto, delimitada à Internet. Isso exclui EDI, EFT e outros 

dispositivos eletrônicos que, a despeito de serem usados no dia-a-dia comercial de qualquer 

empresa, não constaram na definição de comércio Eletrônico. 
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Segundo Venetianer (2000, p. 208), o comércio eletrônico envolve quatro macro 

funções principais. São elas: 

 Comunicação – Função quase intuitiva. Trata-se de permitir a transferência 

de informações e/ou documentos eletrônicos, objetivando a obtenção de 

maior rapidez no relacionamento comercial, assim como tornar mais fáceis as 

transações comerciais. 

 Melhoria de processos de negócios – Cobre a automação e o 

aperfeiçoamento dos processos de negócios em geral. Como o processo vital 

de toda empresa comercial é o de vender, as facilidades do comércio 

eletrônico devem ser canalizadas para automatizar e melhorar o atendimento 

dos clientes e de todos os parceiros de negócios, incluindo o canal de vendas 

e os fornecedores principais. 

 Gerenciamento de serviços – No jargão americano, essa função recebeu a 

denominação de e-service (serviço eletrônico). Vale ressaltar a importância 

de se utilizar a Internet para a fidelização de clientes. Muitas dessas ações de 

fidelização passam pela melhoria dos serviços oferecidos. Eis, portanto, as 

ferramentas do comércio eletrônico entrando em cena para satisfazer a esses 

requisitos. Por exemplo, um site de informações, centralizado no que os 

clientes querem saber – não necessariamente sobre os produtos da empresa, 

mas com certeza a eles correlatos – é um bom exemplo do uso da Internet e 

do comércio eletrônico para o cumprimento dessa função. 

 Capacitação de transações – Em geral essa é a função que mais se destaca 

quando usamos o termo “comércio eletrônico”. Trata-se de disponibilizar 

recursos para a compra e venda de qualquer mercadoria ou serviço utilizado 

na Internet.   

Portanto, conclui Venetiener (2000, p. 209), quando uma empresa decide dedicar-

se ao comércio eletrônico, ela deve conceber sua presença de tal forma a atender a todas as 

quatro funções da forma mais abrangente possível. Só então estará otimizando o uso da nova 

mídia e do dinheiro investido. 

Dada a definição adotada para comércio eletrônico, Venetianer (2000) considera 

que, de fato, ela subentende três grandes subcategorias. O que diferencia cada uma é 

principalmente o público-alvo que as respectivas presenças buscam atingir. São elas:   

 Comércio Eletrônico interorganizacional – Ocorre entre entidades distintas 

de negócios, ou seja, no âmbito de duas ou mais firmas. A quantidade dos 
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participantes virtuais não importa e sim o fato de estarem interligados. A 

Internet serve de veículo para facilitar suas transações comerciais. 

 Comércio Eletrônico intra-organizacional – De maneira geral, essa 

categoria constitui a aplicação central das Intranets. Porém, temos de 

entender claramente o alcance do conceito “comércio eletrônico” no âmbito 

interno de uma empresa. Intranets podem ser usadas para divulgar qualquer 

tipo de informação entre os funcionários da empresa, assim como para 

facilitar a entrada de dados em certas categorias de bases de dados (por 

exemplo, em um cadastro de funcionários). Para efeitos da discussão que aqui 

se desenvolve não importa o meio (Intranets no caso) e sim o objetivo a ser 

alcançado com seu uso. De maneira geral, os chamados servidores de 

Intranets voltados para o comércio eletrônico são as extensões informáticas 

das atividades comerciais da empresa. Por exemplo, se os vendedores 

externos podem enviar pedidos ou consultar preços utilizando seus notebooks, 

essas aplicações pertencerão à categoria do comércio eletrônico intra-

organizacional. 

 Varejo eletrônico – O varejo eletrônico encontra-se no extremo oposto ao do 

comércio eletrônico interorganizacional. Ele visa a atender diretamente o 

consumidor final, em geral a pessoa física. Quase todas as atividades 

comerciais que vemos hoje em dia na Internet constituem exemplos de varejo 

eletrônico. Esses comerciantes eletrônicos tentem vender diretamente ao 

consumidor final. 

E conforme Venetianer (2000, p. 211): 

 

As presenças focadas em oferecer serviços gratuitos não devem ser excluídas dessa 

categorização. Afinal, se seu intuito principal é o de fidelizar clientes, esses sites 

representam também um dos elementos mais eficazes do mix mercadológico. Os 

objetivos finais do varejo eletrônico são, portanto, vender em primeiro lugar, mas 

também garantir a lealdade dos clientes. 

 

 

3.2 A rede mundial e o comércio varejista 

 

Para Venetianer (2000), o comércio eletrônico vem invadindo todas as áreas 

varejistas, mas tem obtido mais sucesso em algumas áreas. Por exemplo, os produtos de 
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menor valor e os mais padronizados têm mais chance de serem comercializados pela Internet. 

Portanto, se certa empresa está dentro de um ramo de atividade mais suscetível ao comércio 

eletrônico e não está na Internet, é bom ficar alerta porque ela corre grande perigo de 

concorrer com uma empresa pontocom e levar desvantagem. É preciso perceber a hora de 

mudar a sua comercialização para a rede quando o desafio imposto pela rede for definitivo. 

Outros setores devem vincular-se de alguma forma à Internet, para ir testando o mercado. 

Quem possui uma marca forte e conhecida pode ter um site próprio, enquanto que as 

empresas varejistas de pequeno porte devem se agrupar em torno de “shoppings centers 

virtuais”, simulando o que ocorre no mundo físico. 

O maior desafio de uma empresa da Internet é tornar-se conhecida no imenso 

“mar de empresas” pontocom existentes no mercado. Para isso elas têm de gastar capital com 

publicidade. Além de existirem também as questões de rapidez na comunicação do site e de 

seu desempenho diante do cliente. 

As empresas que já operam em mercados tradicionais, fora da Internet, 

conseguem obter, nos investimentos feitos na rede, ganhos de escala (por exemplo, a 

veiculação do endereço do site em panfletos distribuídos na loja física), logística reforçada, 

fidelização mais rápida à marca (neste caso a credibilidade da marca da loja física é 

transferida para a empresa pontocom e o consumidor se sente mais à vontade quando a marca 

é conhecida), entre outros benefícios. Essas empresas que são uma extensão da velha 

economia, com lastro em atividades tradicionais, são apontadas entre os analistas de mercado 

como sendo aquelas com maior chance de sobrevivência porque possuem negócios on-line 

suportados por uma rede física. Eles colocam que a Internet é um canal de vendas adicional, 

que serve ao cliente em um determinado momento da sua vida, podendo, inclusive, apresentar 

preços diferentes por se tratarem de canais distintos. Quem conseguir administrar todas essas 

vantagens sairá vencedor na corrida pela sobrevivência no mundo dos negócios virtuais. 

As empresas criadas para atuarem exclusivamente na Internet enfrentam grandes 

dificuldades por só serem encontradas na rede, e não terem um relacionamento de anos com o 

mercado. Têm de gastar muito mais em publicidade para construírem a sua imagem e não 

podem aproveitar as estruturas já existentes para impulsionar o desenvolvimento da empresa.  

Outro aspecto no qual as empresas que já existem levam vantagem sobre aquelas 

que são puramente pontocom é a logística. Algumas tarefas existem tanto em uma empresa 

virtual quanto em uma que já existia no mundo físico e migrou uma parte de suas transações 

para Internet. Todas elas têm de entregar mercadorias para consumidor final ou para outra 

companhia, e precisam ter uma estrutura de devolução de produtos. Quem já sabe trabalhar 
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com isso, que é o caso das empresas com ponto físico, tem de fazer apenas adaptações para a 

Internet ficando em vantagem no mercado. 

Essas adaptações dizem respeito ao fato de que muitas empresas físicas têm seus 

depósitos para atender às necessidades de grandes remessas para as lojas, enquanto as 

estruturas logísticas virtuais têm de estar voltadas para atender aos pedidos individuais e as 

entregas em domicílio. Tais adaptações não são nada simples, já que o mundo virtual exige 

uma rapidez muito maior do que o mundo físico. Em uma empresa física, é possível 

estabelecer uma rotina em que, por exemplo, os pedidos sejam consolidados à noite para 

serem enviados de manhã. Na internet, a “coisa muda de figura”. O consumidor tem a 

expectativa de que a compra saia do computador na hora em que for adquirida. Como tais 

expectativas são altas e a operação de compra muito rápida, o nível de demanda é muito mais 

intenso que o mundo tradicional. 

As empresas físicas, ao entrarem na rede, estão em desvantagem se levarmos em 

conta esse último quesito, precisando, portanto, ganhar agilidade para garantir a posição de 

vantagem que possuem em relação às empresas exclusivamente virtuais. 

Os atuais distribuidores terão como pré-requisito, dessa forma, serviços de 

logística rápidos e de qualidade. As parcerias neste setor deverão ser tão fortes quanto as que 

se formam do lado tecnológico e, ao contrário do que muitos pensam, elas ainda vão gerar 

muito desconforto. Com a nova economia, a indústria tem de promover e vender o produto, e 

em muitos casos, analisar o crédito e fazer a entrega. O distribuidor passa a ser um operador 

logístico com capacidade de configuração de produtos.  

Nesse contexto, fica claro que essa nova economia traz maior abrangência na 

oferta de produtos e serviços e nossos parceiros são fundamentais para garantir a correta 

implantação e utilização de nossa tecnologia por parte dos clientes dessa grande rede 

varejista. 

Se por um lado o comércio eletrônico apresenta grande potencial para o varejo, 

por outro é possível dizer que as empresas interessadas em iniciar operações de comércio 

eletrônico devem fazê-lo com cautela, alimentando uma visão de longo prazo, buscando 

coerência e integração à sua estratégia empresarial. 

Diante do que foi exposto anteriormente podemos entender como funciona o 

comércio eletrônico e como ele ainda tem muito a se desenvolver. E é com esse pensamento 

que no próximo tópico iremos apresentar uma nova forma de comércio eletrônico, um sistema 

diferente que envolve três sujeitos: o comerciante, o comprador e o empreendedor de site de 

compras coletivas.  
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3.3 O surgimento das compras coletivas e sua sistemática 

 

A partir de 2010, o assunto compra coletiva passou a figurar de maneira constante 

na mídia brasileira. Contudo por ser uma novidade, as informações ainda não são tão claras 

para nos fornecerem informações sobre seu correto funcionamento e como ele pode ser útil 

para as partes envolvidas: comprador, comerciante e empreendedor. Sendo assim, este 

capítulo procura elucidar as principais dúvidas e os principais benefícios trazidos pelo sistema 

de compra coletiva. 

O conceito de compra coletiva surgiu em 2008, nos Estados Unidos, com a 

empresa GroupOn. Foram oferecidos grandes descontos em produtos e serviços a fim de se 

efetuar vendas por impulso (SÃO PAULO, 2011).  

 Porém, para Felipini (2011, p. 2), diferentemente do que é propagado na mídia, a 

origem das compras coletivas não são os Estados Unidos, e sim a China. Local esse onde as 

pessoas, há muito tempo, se associavam em busca de melhores negociações de compra. 

Ainda segundo Felipini (2011, p. 2), a Internet veio como um catalisador do 

sistema de compras coletivas, sua função é contatar e juntar as pessoas para a aquisição mais 

vantajosa de produtos. Para esse autor, a primeira empresa a fazer isso foi o site chinês 

TeamBuy.com.cn, que iniciou suas atividades em 2006, portanto, dois anos antes da empresa 

americana considerada a pioneira, o GroupOn. Evidentemente, o modelo era mais simples e 

ainda exigia a presença física dos compradores na negociação. Entretanto, já usava a Internet 

como ferramenta de aglutinação de compradores. Sendo que o conceito de compra em grupo 

para melhor negociação do produto, que é o espírito dos sites de compras coletivas já estava 

totalmente presente no modelo chinês. 

Sendo assim, para Felipini (2011, p. 3): 

 

Foi nos Estados Unidos que o modelo atual dos sites de compra coletiva se 

desenvolveu e passou a ser exportado para todo o mundo. No entanto, por uma 

questão de justiça com os chineses e com a história, temos que afirmar que o 

negócio da compra coletiva, com e sem a presença da Internet, começou na China e 

teve o seu modelo aprimorado e desenvolvido nos Estados Unidos, que é o berço da 

Internet e do e-commerce. 

 

Desde então, o sistema de compra coletiva tornou-se um fenômeno em 

crescimento. No Brasil, esse novo segmento surgiu no primeiro trimestre de 2010, e com ele 

mais de 1000 sites que operam esse negócio, entraram no ar, movimentando cerca de 300 

milhões neste mesmo ano (FEIJÓ, 2011). 
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Atualmente, conforme registros contabilizados pelo Portal Bolsa de Ofertas, o 

Brasil já tem 1890 sites de compras coletivas e 73 sites agregadores de ofertas, que somam 

um total de 1963 sites com atividades voltadas para as compras coletivas. Considerando 

apenas os sites de compras coletivas, tivemos um crescimento de 84%. 

Para Felipini (2011, p. 12), a sistemática da compra coletiva funciona assim:  

 Comerciante contrata site de compra coletiva – O processo se inicia com a 

decisão do comerciante de realizar a promoção. Porém, a decisão de se fechar 

negócio para realizar a promoção depende mais dos sites de compra coletiva 

do que do comerciante, principalmente se a parceria desejada for com um 

grande site. Isso acontece porque existe uma grande demanda de 

comerciantes interessados em anunciar, sendo assim os sites ainda podem 

escolher melhor o perfil dos seus parceiros. Claro que existem sites menores 

que podem se interessar pela sua promoção, mas caso ele não tenha um 

grande poder de divulgação, o resultado não será satisfatório. Para o 

fechamento do negócio entre o comerciante e o site de compra coletiva 

algumas variáveis devem ser discutidas, tais como: o produto ofertado, o 

desconto oferecido, o prazo de encerramento da oferta, a duração da oferta e o 

percentual das vendas a ser repassado ao site de compra coletiva.  

 Site de compra coletiva divulga a oferta – O site de compra coletiva faz o 

papel de intermediador entre o comerciante e o cliente, sendo assim, ele 

presta serviço como uma espécie de corretor, recebendo uma comissão de até 

50% das vendas, portanto seu maior interesse é que ocorram muitas vendas e 

que o comprador fique satisfeito. Para obter esses resultados o site irá montar 

páginas de divulgação na Internet, além de peças publicitárias que chamaram 

a atenção dos potencias compradores. Porém, o principal meio de divulgação 

é o e-mail marketing, os sites de compra coletiva possuem um imenso 

cadastro de clientes interessados e diariamente é enviado pelo menos um e-

mail com novas ofertas. 

 Comprador adquire a oferta – É nessa hora que o comprador entra em 

cena, ele pode ter recebido um e-mail caso seja cadastrado no site ou pode ter 

visto algum anúncio da oferta. De qualquer forma ele tem que estar 

cadastrado no site para efetuar a compra. Após ler as condições da oferta, é só 

clicar em comprar e pagar o cupom por meio de cartão de crédito ou 

transferência eletrônica. 
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 Site gerencia pagamentos e entrega de cupons – O pagamento é feito no 

próprio site, como também a liberação do cupom, que fica disponível para o 

usuário em sua página de gerenciamento. Após o período das ofertas o site de 

compra coletiva repassa ao comerciante a receita, já descontado o valor da 

comissão, que pode chegar a 50%. 

 Comprador recebe o produto adquirido – De posse do cupom, o 

comprador já pode se dirigir ao estabelecimento para receber o produto ou 

utilizar o serviço. Só não pode esquecer o prazo de validade que varia de 

promoção para promoção, mas em geral gira em torno de cinco meses após a 

efetivação da compra. 

 

3.4 O sistema de compra coletiva sob o prisma de cada personagem 

 

Como já sabemos, o modelo de compra coletiva é composto de três personagens: 

comerciante, consumidor e empreendedor. Sendo que cada um deles possui um papel distinto 

no sistema. Embora estejam no mesmo “barco”, cada um tem um objetivo diferente nesse 

negócio, e cada um deve saber quais são os passos necessários para se obter sucesso nesse 

ramo. Diante disso, estaremos expondo neste tópico as peculiaridades de cada sujeito desse 

sistema. 

 

 3.4.1 O comprador 

  

Segundo anteriormente mencionado, apresentaremos o sistema de compra coletiva 

sob o prisma de cada um dos personagens envolvidos. Inicialmente, abordaremos sob a 

perspectiva do consumidor. 

De acordo com o Instituto Ibope-Nielsen de maio/2011 indicavam que em março 

mais de 17 milhões de internautas brasileiros visitaram pelo menos um site de compra 

coletiva, significando mais de 40% dos usuários da Internet (FELIPINI, 2011). 

Consoante a pesquisa, o público desses sites é predominantemente masculino 

(53,8%), sendo a faixa etária de maior concentração entre 25 e 34 anos (38,3%) (FELIPINI, 

2011). 

Observa-se que a compra coletiva é tipicamente efetuada por impulso, referindo-

se a aquisição de algo que habitualmente não lhe faria falta. Tal modelo de compra associa um 

produto atrativo a um desconto expressivo. Dessa maneira, não deveremos concluir que o 
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comprador de ofertas seria um comprador ingênuo. Chegou-se a essa conclusão conforme as 

palavras de Felipini (2011, p. 21): 

 

Em geral, além de possuir uma boa formação, trata-se de um comprador crítico que 

saberá avaliar as boas ofertas e saberá questionar e procurar alternativas quando não 

estiver satisfeito. Comerciantes e sites de compra coletiva que desejam ser bem-

sucedidos devem, antes de qualquer coisa, se preocupar com o atendimento das 

necessidades de seus clientes. 

 

Para Felipini (2011), no negócio de compra coletiva os setores que mais têm se 

destacando são aqueles relacionados ao comércio de alimentos e prestação de serviços, tais 

como: restaurantes, bares, salões de beleza, entre outros. É provável que com a maturação do 

segmento outros produtos passem a ser ofertados. Para aumentar as chances de encontrar algo 

interessante, basta se cadastrar em mais de um site de compra coletiva, assim, a possibilidade 

de obtenção de uma oferta desejada tende a aumentar. Após o cadastramento em um ou mais 

sites, as ofertas serão rotineiras. Cabe ao consumidor não se precipitar e comprar tudo o que 

lhe é oferecido, pois o segredo é não se impressionar apenas com o valor do desconto e sim 

analisar a real necessidade de compra do produto. 

Ressalta-se a importância da analise criteriosa da oferta, pois um pequeno detalhe 

pode transformar uma oferta atrativa em algo não interessante, observando os seguintes 

passos: 

 Prazo de validade da oferta – as ofertas apresentam um prazo de validade 

geralmente curto, em torno de 14 horas.  

 Prazo de validade do cupom – o cupom pode ser utilizado a partir do 

encerramento da oferta até a data limite estabelecida pelo comerciante. 

 Percentual do desconto em relação ao valor normal – apesar do atrativo 

desconto, o consumidor deve fazer uma análise racional avaliando o preço 

final com o desconto em relação ao preço praticado no mercado. 

 Desembolso total – em boa parte das ofertas o desembolso ficará maior do 

que o custo do cupom em razão de gastos complementares, tais como: 

estacionamento, bebidas, entradas, sobremesas, couvert. 

 Especificações do produto adquirido – a leitura completa da descrição da 

oferta é imprescindível para se ter clareza sobre o produto adquirindo.  

 Unidades do comércio onde a oferta é válida – a oferta define claramente o 

local onde o produto poderá ser consumido, os dias da semana e os horários. 
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 Agendamento para o recebimento do produto - a necessidade de reserva 

para o recebimento do produto é um requisito comum em restaurantes e 

principalmente em serviços. 

 

 3.4.2 O empreendedor 

 

 Neste tópico analisaremos o negócio de compra coletiva sob a ótica das empresas 

que fazem o processo acontecer (o site empreendedor), verificando quais os fatores de sucesso 

a serem implementados e as falhas a serem evitadas para obtenção de sucesso no 

empreendimento. 

Um importante fator de sucesso é a geração de valor para os clientes atendendo 

com eficácia as suas necessidades. No caso dos sites de compra coletiva existem dois clientes: 

o comerciante e o consumidor. Consoante Felipini (2011, p.72), as necessidades de cada um 

deles sã as seguintes: 

 Os compradores de cupons – O que eles desejam é receber boas ofertas em 

suas caixas postais, além disso, ter a sua disposição um site interativo e fácil 

de usar e, se alguma dúvida surgir alguém para solucioná-la de forma agiu e 

eficaz, seja por telefone ou por e-mail. 

 O cliente comerciante – O que os comerciantes desejam é ter um retorno 

positivo da sua campanha. Diante disso, o papel do empreendedor é entender 

a realidade do comerciante e desenvolver uma campanha que lhes traga esse 

retorno. 

 

Para o empreendedor de compra coletiva o site possui uma enorme importância, 

afinal é nele que as transações ocorrerão. Dessa maneira, Felipini (2011, p. 80) define como 

importantes os seguintes requisitos: 

 Texto claro e objetivo – o texto deve ser acessível a todos. 

 Site que transmita confiabilidade: - O objetivo é deve ser o de criar um 

ambiente de compras que transmita confiabilidade, e isso pode ser feito por 

meio de fornecimento de informações claras e honestas. 

 Adotar uma abordagem amigável – Deve-se utilizar uma abordagem 

amiga, que transmita ao leitor a sensação de estar conversando com alguém 

que preza pelo seu bem-estar. 
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 Site que ajude o visitante a romper a inércia – Um site onde a indecisão de 

compra do cliente seja solucionada com um texto vendedor, que enfatize a 

oportunidade única de aquisição do produto naquele exato momento. 

Um fator determinante para o sucesso da compra coletiva é a possibilidade de 

divulgar a oferta num período recorde de tempo chegando até milhares de pessoas. Felipini 

(2011, p. 84) entende assim: 

 

Naturalmente, a priorização da Internet não impede a utilização de canais de 

divulgação off-line, mas a sua grande vantagem, além da agilidade no acesso ao 

cliente, é a possibilidade de resposta imediata. Em um setor no qual a maior parte 
das campanhas se encerra em questão de horas e a compra por impulso é um 

componente fundamental, a Internet com certeza deve ser o canal prioritário. 

 

No caso de divulgação pela Internet a principal ferramenta é o e-mail enviado 

diretamente à base de clientes cadastrados, que no caso dos principais sites ultrapassa 

facilmente a quantia de um milhão de usuários. Já no caso de divulgação off-line as opções 

são infindáveis, tais como: rádio, televisão, eventos e veículos de comunicação que ofereçam 

alguma relação de afinidade com o tema: como feiras, revistas entre outros. 

Assim como qualquer outra empresa, o sucesso dos sites de compra coletiva está 

relacionado diretamente ao faturamento. E nesse caso faturamento está diretamente ligado à 

venda de cupons. Para que um site de compra coletiva obtenha êxito com a venda de cupons, 

alguns fatores devem ser levados em consideração. Para Felipini (2011, p. 94) esses são os 

fatores: 

 Demanda pelo produto em oferta – O site de compra coletiva deve se 

concentrar em campanhas de produtos com uma grande demanda, por isso 

falamos anteriormente que a maioria das campanhas estão concentradas nas 

áreas de alimentação e serviço. 

 Facilidade de acesso ao local da entrega do produto – A facilidade de 

acesso ao local é um fator que pode determinar a decisão de compra. Isso 

ocorre principalmente nos grandes centros urbanos, devido ao custo de 

deslocamento e ao tempo perdido no trânsito. 

 Perfil Populacional – É de se esperar que no caso de bairros e cidades que as 

características demográficas da população afetem as vendas. A renda é um 

desses fatores: uma cidade operária de baixa renda provavelmente consumirá 

majoritariamente produtos de baixo valor. A quantidade de lares com Internet 

também influenciaria o fator. 
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 Disponibilidade e ofertas semelhantes – A quantidade de ofertas 

semelhantes pode influenciar negativamente nas vendas, isso ocorre porque 

parte do público que teria interesse em uma oferta única acabe migrando para 

uma oferta alternativa. 

 

3.4.3 O comerciante 

 

A partir de agora analisaremos o sistema de compra coletiva sob a ótica do 

comerciante. Veremos como obter informações que nos ajudem a decidir quando e em que 

condições serão convenientes utilizar a compra coletiva para alavancar o negócio. 

Para Felipine (2011), o principal objetivo dos sites de compra coletiva é fazer a 

maior vendagem possível de cupons, dessa maneira ele prioriza os comerciantes de produtos 

que despertam o interesse do público. E nesse caso o setor de serviços como: restaurantes, 

lazer, beleza e turismo possuem os produtos mais procurados pelo público. Uma provável 

razão para que os serviços tenham mais sucesso na compra coletiva é o fato de que é muito 

mais fácil oferecer um desconto expressivo em um serviço do que em um bem de consumo 

durável, em razão da maior margem de lucro. Outro aspecto importante é questão de compras 

seguidamente. Como o maior objetivo do comerciante é atrair e reter clientes, isso fica mais 

fácil de acontecer com o setor de serviços, pois é bem mais fácil trazer um comprador 

novamente a um restaurante do que a uma loja de eletrodomésticos. 

Em razão de não haver desembolso com a campanha, o comerciante pode achar 

que esse tipo de publicidade seja uma barganha. Porém na prática não é bem assim, uma vez 

que em média o comerciante fica com apenas 30% da receita da campanha para cobrir os 

custos dos produtos vendidos. Sendo assim, quais seriam as vantagens da compra coletiva 

para o comerciante. Para Felipini (2011, p. 42), as vantagens são as seguintes:  

 Consumo de produtos complementares – Normalmente o produto ofertado 

estimula o cliente a consumir produtos complementares. Por exemplo: um 

jantar com 50% de desconto levaria o cliente a consumir bebida e sobremesa 

pelo preço normal dos produtos. Dessa maneira o desconto real seria menor 

em razão do maior gasto realizado pelo cliente. 

 Cupons não utilizados – Como a característica da compra coletiva é a 

compra feita por impulso, ocorre com freqüência de muitos compradores não 

irem consumir seus produtos, seja por esquecimento, falta de tempo e até por 
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desinteresse. A conseqüência financeira desse fato é que os produtos não 

consumidos representam uma diminuição do custo total do comerciante. 

 Aquisição de novos clientes – A estratégia de atrair clientes por meio de um 

site de compra coletiva é extremamente eficaz e rápida, com apenas algumas 

horas é possível atrair milhares de clientes. Em alguns casos clientes que 

nunca chegariam a sua loja física conhecem o estabelecimento e parte deles 

retorna uma ou mais vezes. 

 A divulgação da marca – Durante o período da promoção, o comércio vai 

receber uma massiva divulgação na Internet e a quantidade de pessoas que irá 

conhecer a marca será imensamente maior do que o número de compradores. 

Além da exposição do anúncio, ocorrerá também a exposição da marca em 

sites de grande visitação, e muitos compradores espalharão a oferta pelo boca 

a boca. 

 Fluxo de caixa favorável – Na maior parte dos investimentos em 

publicidade, o investimento antecede a receita. No caso dos sites de compra 

coletiva é diferente primeiro são realizadas as vendas, só após isso o site de 

compra coletiva repassa a receita com o seu valor já descontado. Só após isso 

haverá saídas de caixa para cumprir a entrega das mercadorias adquiridas.  

 

Acabamos de ver as vantagens da utilização dos sites de compra coletiva, vamos 

agora analisar os riscos envolvidos nesse tipo de divulgação. Segundo Felipini (2011, p. 49), 

os riscos são os seguintes: 

 Risco de diluição da marca – Comerciantes que oferecem produtos de 

primeira linha devem ter cuidado ao oferecer produtos com preços muito 

baixos. Já que os compradores adquirem esses produtos pagando um preço 

superior na crença que trarão benefícios compatíveis, tais como qualidade 

superior e atendimento diferenciado. Essa exposição massiva do produto pela 

metade do preço pode levar seus compradores à percepção de que a marca 

não vale o preço normalmente cobrado. 

 Risco de atrair o comprador errado - O perfil do comprador trazido até o 

site não deve ser muito discrepante da clientela tradicional. Quanto mais 

elitizado o produto e quanto maior for o desconto, maior o risco de atrair 

compradores que nunca mais voltarão. 
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 Risco de não atender as expectativas dos visitantes – Considerando que o 

principal objetivo de uma campanha de compra coletiva para o comerciante é 

conversão de uma boa parte dos visitantes em clientes, um mau atendimento 

representaria no desastre da campanha. 

 Risco do custo: Vale lembrar que a campanha terá um custo e o comerciante 

de saber com precisão quanto vai custar essa campanha para contrabalançar 

com os potenciais benefícios. 

Após a exposição dos potenciais riscos e benefícios de uma campanha de compra 

coletiva para o comerciante, o que podemos esperar? Dependendo do produto, é possível um 

repentino e explosivo aumento nas vendas. Porém, não podemos esquecer que o mais 

importante para o comerciante não é o resultado financeiro da venda de cupons, mas sim a 

retenção de clientes. E é isso que analisaremos no próximo capítulo, realizando uma pesquisa 

para sabermos se os comerciantes que estão utilizando os sites de compra coletiva para atrair 

clientes estão conseguindo fidelizar esses consumidores. 
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4  PESQUISA SOBRE A SATISFAÇÃO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS 

COMPRADOS ATRAVÉS DE SITES DE COMPRA COLETIVA 

 

Após abordarmos sobre marketing de relacionamento no primeiro capítulo, e 

conhecermos a sistemática da compra coletiva no segundo. Agora, iremos analisar os dados 

levantados em uma pesquisa que visa descobrir se as empresas que estão comercializando 

produtos em sites de compra coletiva estão satisfazendo seus clientes e, conseqüentemente, 

retendo-os.   

 

4.1 Metodologia da pesquisa 

 

O presente estudo constitui-se em uma pesquisa descritiva, que, de acordo com 

Gil (1996, p. 46), “tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”.  

Gil (1996, p. 46), ainda acrescenta que “algumas pesquisas descritivas vão além 

da simples identificação da existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a 

natureza dessa relação”.  

Além de estudar as características de um grupo, as pesquisas descritivas também 

buscam levantar opiniões, atitudes e crenças da população em estudo. Daí, geralmente, 

assumirem a forma de levantamentos, caracterizados pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. 

Em síntese, a pesquisa descritiva, uma das duas grandes classes de pesquisa não-

experimental, tem como propósito observar, descrever e explorar aspectos de uma situação. 

Esse tipo de pesquisa não tem como intenção explicar ou compreender as causas das variáveis 

de interesse, apenas expõem os fatos. 

A presente pesquisa encaixa-se, também, como estudo de caso, por possuir caráter 

de profundidade e detalhamento. Segundo Yin (1994, p. 39), o estudo de caso "é uma 

investigação empírica que avalia um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre os fenômenos e o contexto não estão claramente 

definidos".  
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4.2 Instrumento da pesquisa 

 

Como instrumento da pesquisa foi utilizado um questionário (ver Apêndice), 

tendo como propósito registrar informações que possibilitem uma compreensão dos dados 

coletados, contribuindo sobremaneira para o enriquecimento da sua posterior análise. 

Acredita-se que a utilização desse instrumento possibilita maior velocidade na obtenção dos 

dados, permitindo, assim, atingir com maior objetividade, o que se quer pesquisar.  

O questionário foi elaborado a partir dos objetivos da pesquisa e constituído de 10 

(dez) perguntas abertas, com o intuito de obter dos respondentes as peculiaridades de suas 

experiências no consumo dos produtos comprados através de sites de compra coletiva.  

 

4.3 Sujeitos da pesquisa 

 

Como já foi mencionado anteriormente, os sujeitos da pesquisa foram alunos de 

graduação da FEAAC (Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade). A 

amostra foi constituída de 40 questionários e os alunos foram selecionados aleatoriamente, 

pois não deveriam atender a nenhum critério pré-estabelecido quanto à idade, sexo ou curso, 

solicitando-se apenas dos entrevistados já ter comprado em algum site de compra coletiva. 

 

4.4 Coleta e apresentação dos dados 

 

 Foi feita a coleta de dados a partir dos sujeitos que se disponibilizaram a 

participar da pesquisa. Tais dados serviram de subsídios para uma posterior reflexão a ser 

feita no capítulo referente à análise dos resultados.    

 A análise de conteúdo foi a ferramenta utilizada para interpretação das respostas 

aos questionários, buscando evitar um entendimento superficial, reduzir a subjetividade e a 

utilização de intuição no processo interpretativo, procurando realizar uma análise 

fundamentada de forma lógica. 

Para Gil (1996), estudos qualitativos permitem um relacionamento mais próximo 

do pesquisador com o fenômeno analisado, propiciando uma análise mais profunda, completa 

e rica, mas implicando em uma possível subjetividade. Logo, tal tipo de estudo não permitirá 

generalizações, mas identificará características de forma mais específica. 

Os resultados serão apresentados em forma de discurso direto, onde serão 

analisadas as respostas associadas às conceituações, mencionadas no referencial teórico. 
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4.5 Resultados da pesquisa 

 

Apesar do pouco tempo de existência desse tipo de comércio, verificou-se que 

70% dos alunos abordados sobre uma possível compra coletiva já haviam utilizado esse 

sistema de compra e, entre eles, 63% já tinham comprado em mais de um site. 

Dos 70% que responderam já ter comprado através de sites de compra coletiva 

40% são do sexo feminino e 60% do sexo masculino. Ainda referindo-se a esses 70% que 

compraram através de sites de compra coletiva, 52,5% pertencem ao curso de Ciências 

Contábeis, 27,5% pertencem ao curso de Administração e 20% ao curso de Economia. Quanto 

à faixa etária, esses 70% estão divididos da seguinte forma: 27,5% (22 anos), 25% (21 anos), 

10% (23 anos), 10% (25 anos), 7,5% (26 anos), 5% (27 anos), 5% (20 anos), 2,5% (19 anos), 

2,5% (30 anos), 2,5% (31 anos), 2,5% (39 anos). 

De acordo com a pesquisa de campo, ao serem perguntados em que sites de 

compra coletiva os alunos já haviam comprado, averiguou-se que o site Peixe Urbano foi o de 

maior frequência, com 28 menções e, em seguida, o site Barato Coletivo, com 17 menções. 

Também foram bastante citados os sites Groupon com 11 menções e, Panfleteria, com 8 

menções. Com apenas uma única citação ficaram os sites Acumaé, click-on e o eita mah, 

dentre outros.  

Quanto ao site mais lembrado não tivemos tanta surpresa, pois segundo Felipini 

(2011, p.5), o Peixe Urbano foi o primeiro site brasileiro a utilizar o sistema de compra 

coletiva e embora já existam no Brasil mais de mil sites operando nesse sistema, o Peixe 

Urbano ainda é reconhecido como líder do setor com 37% do mercado.  

 

 

4.5.1 A percepção da qualidade no atendimento  

 

Conforme Stone, Woodcock e Machtynger (2002, p. 20), para que o marketing de 

relacionamento obtenha sucesso e o estabelecimento consiga reter o cliente, é necessária a 

utilização de uma ampla gama de abordagens de marketing. Dentre elas, uma das mais 

importantes é um eficiente atendimento ao cliente para que se identifiquem os clientes 

individuais de uma empresa e para que se crie um relacionamento duradouro e vantajoso entre 

a empresa e os clientes que ela possui.  

Indagados sobre a satisfação com o atendimento do estabelecimento comercial, 

ressaltamos o seguinte relato:  
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“Fiquei satisfeita, pois o ambiente era agradável e os garçons foram educados e 

simpáticos” (ALUNA DE ADMINISTRAÇÃO, 22 ANOS).  

Ainda sobre a satisfação com o atendimento, um aluno respondeu: 

 “Não fiquei satisfeito, pois os consumidores da compra coletiva foram atendidos 

separadamente em um único guichê” (ALUNO DE CONTABILIDADE, 21 ANOS).   

Assim como outro aluno disse: 

 “Não fiquei satisfeito, pois o atendimento não é igual ao dado aos demais 

clientes”, (ALUNO DE CONTABILIDADE 22, ANOS). 

Contudo, verificou-se que 80% dos alunos disseram terem ficado satisfeitos, pois 

o atendimento foi bom e padrão. 

Porém, como já foi dito, as empresas devem saber que os clientes que ficam 

apenas satisfeitos podem facilmente trocar de fornecedor quando aparecer uma oferta melhor, 

como também os altamente satisfeitos estarão menos propensos a trocar de fornecedor, e 

ainda que os encantados criam um vínculo emocional com o produto ou serviço, e não apenas 

uma preferência racional, o que propicia neles um alto nível de lealdade.  

 

4.5.2 A percepção da qualidade do produto  

  

 Como já foi dito no primeiro capítulo, para Campos (1999, p. 1), “um produto ou 

serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma 

acessível, de forma segura e no tempo certo às necessidades dos clientes”. 

A empresa que satisfaz a maior parte das necessidades de seus clientes é uma 

empresa de qualidade e consegue criar vínculos emocionais fortes com os seus clientes, não 

apenas uma preferência racional. 

Perguntado aos alunos sobre a qualidade do produto ou serviço consumido vale à 

pena ressaltar os seguintes relatos:  

“Os produtos são ótimos fiquei impressionado com a qualidade” (ALUNO DE 

CONTABILIDADE 26, ANOS).  

 “Achei a qualidade bem melhor do que eu esperava” (ALUNO DE ECONOMIA 

22, ANOS).  

“A qualidade não foi satisfatória, pois o produto não condizia com a imagem 

publicada pelo site” (ALUNO DE CONTABILIDADE, 21 ANOS).  

“Esperava mais do produto comparando com a imagem da oferta no site de compra 

coletiva” (ALUNO DE CONTABILIDADE, 23 ANOS).  

 



 
 
 

46 
 

 

Consoante já foi dito no primeiro capítulo, para Kotler (1998, p. 397).    

 

 As corporações não devem, apenas, direcionar seus esforços de marketing na 
tentativa de desenvolver demanda para os seus produtos. Precisam, também, 

concentrar seus esforços na tentativa de criar vínculos emocionais e não racionais, 

através da satisfação dos clientes, da qualidade dos produtos e do valor percebido 

pelos clientes dos produtos por eles consumidos. 

 

Constatou-se, portanto, que 78,5% dos estabelecimentos que estão 

comercializando seus produtos em sites de compra coletiva estão mantendo o mesmo padrão 

de qualidade dado ao consumidor que compra diretamente no estabelecimento. Verificou-se, 

também, que apenas duas empresas surpreenderam seus consumidores e os deixaram muito 

satisfeitos em relação ao produto consumido. E que 21,5% dos estabelecimentos ainda não 

entenderam que o principal objetivo da venda coletiva para o comerciante é a busca da 

retenção do cliente, e os trataram com diferença. 

 

4.5.3 A percepção de estímulos a futuras compras 

 

Felipini (2011, p. 46) fala que se além da imprescindível qualidade, houver algum 

estímulo por parte do estabelecimento para que o retorno do cliente ocorra, o percentual de 

compradores que voltarão ao estabelecimento aumentará significantemente. Ainda segundo 

Felipini (2011, p. 46), relatando uma experiência própria: 

 

Em uma de minhas incursões como comprador de cupons fui jantar em um 

restaurante de cozinha francesa. Ao término do jantar o maître se dirigiu a nossa 

mesa, perguntou a nossa opinião sobre o atendimento e a comida, que, aliás, atendeu 

plenamente a expectativa e ofereceu um desconto especial de 20% em nossa 

próxima visita. Além disso, comentou sobre os festivais de pratos específicos 

realizados pelo restaurante e sugeriu que deixássemos o endereço de e-mail para 

sermos avisados sempre que isso ocorresse. Com certeza esse esforço do restaurante 

valerá à pena e poderá expandir muito o volume de clientes retornando à casa. 

 

Questionado aos alunos se eles já haviam recebido algum estímulo como 

descontos ou promoções, por parte do estabelecimento, em prol de futuras compras diretas, 

pode-se destacar as seguintes respostas:  

“Sim, recebi um percentual de desconto no caso de uma compra futura diretamente 
no estabelecimento” (ALUNO DE CONTABILIDADE 22 ANOS).  

 “Ganhei 20% de desconto para voltar novamente” (ALUNO DE 

CONTABILIDADE, 23 ANOS).  

Todos os outros alunos disseram não ter recebido nenhum incentivo para voltar ao 

estabelecimento. 
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A conclusão que tiramos após esse questionamento é que 95% das empresas 

citadas pelos alunos não estão beneficiando seus clientes com alguma forma de estímulo que 

os traga novamente ao estabelecimento.   

 

4.5.4 Estabelecendo relacionamento pós-venda 

 

A concepção de que a relação entre empresa e consumidor se extingue no ato do 

pagamento do produto, acabou. Novas formas de entender e responder às necessidades e às 

preferências dos consumidores permitem que as empresas estabeleçam contatos significativos 

e nunca antes possíveis com os seus consumidores. 

Relacionamentos desenvolvidos através de estratégias de pós-marketing têm 

determinado de quem o consumidor irá comprar. A partir da perspectiva do cliente, é mais 

provável, que uma compra seja vista como o início de um relacionamento. O cliente sente 

necessidade e desejos consideráveis para uma relação continuada com a organização. 

 A respeito de o estabelecimento ter solicitado algum contado como: e-mail ou 

telefone ressaltamos as seguintes respostas: 

 

 “Solicitaram o meu e-mail e entraram em contato para me apresentarem outras 
opções de compra” (ALUNA DE ECONOMIA 25 anos).  

 “De todas as vezes que comprei através de sites de compra coletiva apenas uma vez 

solicitaram meu telefone, e entraram em contato para me informar de uma nova 

coleção” (ALUNA DE CONTABILIDADE, 21 ANOS).  

 

 

Outrora, mais seis participantes da pesquisa, ou seja, 15%, disseram terem sido 

solicitados seus contatos pessoais, mas que ninguém retornou com nenhuma informação. 

Todos os outros disseram que ninguém lhes solicitou nenhuma forma de contato pessoal.  

Indagados, também, se alguém do estabelecimento comercial se preocupou em 

saber a opinião deles em relação ao produto ou serviço consumido, as respostas foram as 

seguintes. Um entrevistado relatou: “O garçom se preocupou em saber o que eu havia achado 

da comida” (ALUNO DE ADMINISTRAÇÃO, 21 ANOS). Outro entrevistado respondeu: 

“De todas as vezes que comprei através de sites de compra coletiva apenas uma vez me 

perguntaram o que eu havia achado do produto consumido”, (ALUNO DE 

ADMINISTRAÇÃO, 30 ANOS).  

Em síntese, de todos os sujeitos da pesquisa, apenas, 18% dizem ter sido 

solicitado algum tipo de feedback em relação ao produto consumido. Isso nos leva a crer que a 
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grande maioria dos estabelecimentos ainda não tem uma compreensão de que a manutenção 

de um relacionamento duradouro vai além do momento do consumo do produto. 

 

4.5.5 Decisão se vale à pena voltar ao estabelecimento comprando a preços normais 

 

Com o propósito de sintetizar toda a pesquisa e descobrir se os sujeitos 

participantes ficaram satisfeitos ao consumir o produto ofertado através do site de compra 

coletiva, perguntamos-lhes: Você voltou ou voltaria ao estabelecimento comprando 

diretamente e a preços normais? 

Um entrevistado relatou: “Não, pois ao colocarem vendas em sites de compra 

coletiva deveriam manter a qualidade do produto e do serviço, não restringindo apenas a 

clientes que consomem a preços normais” (ESTUDANTE DE CONTABILIDADE, 21 

ANOS).  

Outro pesquisado respondeu: “Não, pois o preço é fator decisivo” (ESTUDANTE 

DE ECONOMIA, 22 ANOS). Mais um entrevistado disse: “Não voltaria, pois o tratamento 

não foi de qualidade” (ESTUDANTE DE CONTABILIDADE, 22 ANOS). 

Verificamos que os dois estudantes de ciências contábeis citados acima são os 

mesmos que ficaram insatisfeitos quanto ao atendimento e a qualidade do serviço prestado. Já 

o estudante de economia não ficou insatisfeito quanto ao serviço, mas acha que comprar a 

preços normais não compensa. 

Observamos, também, que 80% dos estudantes manifestaram que retornariam aos 

estabelecimentos comprando a preços normais, pois ficaram satisfeitos com a qualidade e o 

atendimento ou com um dos dois.  

 A partir da análise desse último questionamento percebemos certa satisfação de 

80% dos entrevistados, porém foi notória a falta da utilização de ferramentas de marketing de 

relacionamento como o pós-marketing e a concessão de estímulos, elementos esses que 

possibilitariam um aumento da probabilidade de retorno do cliente e, consequentemente, uma 

diminuição na possibilidade de troca por um estabelecimento concorrente.    

Como já salientamos, se uma empresa fornece um bom produto e um serviço de 

qualidade, ela irá satisfazer o cliente. Porém, várias outras empresas concorrentes, também 

fornecem produtos e serviços de boa qualidade, e é isso que faz com que o consumidor não 

seja fiel a nenhuma delas, migrando para aquela que lhe melhor convir no momento. 

Entretanto, se uma empresa utiliza corretamente as técnicas de marketing de relacionamento 
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identificando individualmente os anseios de cada cliente, ela terá um consumidor bem menos 

propenso a trocar de fornecedor. 
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5  CONCLUSÃO 

 

A estratégia de atrair novos clientes por meio de um site de compra coletiva é 

extremamente eficaz e rápida. Em poucas horas de anúncio é possível atrair mais clientes do 

que se teria normalmente em um mês inteiro. E se eles gostarem da experiência de compra 

parte deles retornará uma ou mais vezes ao estabelecimento. Este é o principal benefício 

obtido pelo comerciante, afinal, conquistar e reter clientes são os objetivos finais de qualquer 

empresário. Entretanto, se o estabelecimento dedica um mau atendimento ao comprador pode 

causar insatisfação por parte do mesmo e assim, comprometer o objetivo de expandir a 

clientela 

O retorno obtido com esse novo sistema de comércio depende de duas variáveis: 

A quantidade de cupons vendidos e o percentual de clientes que retornará. A quantidade de 

cupons está associada à qualidade da campanha realizada pelo site de compra coletiva, já o 

percentual de clientes que retornará é conseqüência direta da satisfação do comprador com o 

produto recebido, portanto é de responsabilidade direta do comerciante. 

O que ocorre é que a maioria desses estabelecimentos ainda não entendeu que é 

esse o principal objetivo do comerciante quando pratica esse sistema de vendas.  E acabam 

perdendo uma grande oportunidade de transformar consumidores esporádicos em clientes 

fiéis.  

Após a análise da pesquisa, embora constatemos alguns casos de insatisfação, 

concluímos que 80% dos estabelecimentos comerciais estão conseguindo gerar um relativo 

grau de satisfação nos clientes que consumiram produtos comprados através de sites de 

compra coletiva. Nela, identificamos que a maior parte dessa satisfação vem da qualidade do 

atendimento ou do produto ofertados. 

Conquanto, tenham conseguido gerar algum grau de satisfação, notou-se a partir 

da pesquisa realizada que apenas 18% das empresas utilizaram alguma técnica de Marketing 

de Relacionamento a fim de criar um relacionamento duradouro com o consumidor através da 

identificação de suas necessidades subjetivas. 

A falta dessas técnicas de Marketing de Relacionamento faz com que não se 

estabeleça um relacionamento direto com cada consumidor e conseqüentemente não se 

estreitem os laços que levam a lealdade do comprador. Dando a chance para que esses 

consumidores migrem para outros estabelecimentos. 

Sendo assim, verificou-se que as empresas perdem uma grande oportunidade de 

fidelizar vários consumidores, já que o fluxo de clientes trazidos pelos sites de compra 
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coletiva na maioria das vezes é bem grande. Desta maneira, o objetivo maior da campanha 

não é atingido de forma plena, e o sistema de compra coletiva não traz os benefícios 

esperados pelo comerciante. 

Futuros trabalhos poderiam aplicar esta pesquisa a uma amostra maior que 

permitisse analisar o comportamento dos sujeitos segmentados por sexo, faixa etária, poder 

aquisitivo ou escolaridade. Desta maneira, estariam contribuindo para que o site de compra 

coletiva atingisse corretamente o público alvo de cada campanha. 
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APÊNDICE 

 

 

 

 Questionário de pesquisa sobre a satisfação de consumidores de produtos comprados 

em sites de compra coletiva 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

Este questionário tem o intuito de avaliar a satisfação de pessoas que adquiriram e 

consumiram algum produto ou serviço comercializado através de site de compra 

coletiva.   

1. Idade:_______ 

2. Sexo:________ 

3. Curso:_______________ 

 

4. Em quais sites você já comprou? 

 

 

5. Você ficou satisfeito com o atendimento quando foi consumir o produto/serviço? Por quê? 

 

 

6. O que você achou da qualidade do(s) produto(s) /serviço(s), foi o que você esperava? 

 

 

7. Você recebeu algum estímulo para voltar ao estabelecimento(s)? Ex: desconto, promoção. 

 

 

8. O(s) estabelecimento(s) te pediu algum contato, como telefone, e-mail? Se pediu, 

entraram em contato com você? Para que? 

 

 

9. Alguém, do estabelecimento comercial, lhe perguntou o que você achou do 

produto/serviço? 
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10. Você voltou ou voltaria a este(s) estabelecimento(s) comprando diretamente e a preços 

normais? Por quê? 
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