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Introdução 
 
O presente capítulo visa discorrer sobre as responsabilidades (e por que não dizer 

oportunidades?) que envolvem a ação do profissional de Relações Públicas no ambiente 
mercadológico atual, em que o relacionamento do cliente com as organizações é visivelmente 
marcado por uma maior liberdade deste último na escolha de quem irá servi-lo. 

Desde a década de 1990, quando surgiu no cenário profissional como uma evolução do 
marketing direto, muito se tem falado sobre a importância do Marketing de Relacionamento, 
que foi assim conceituado por Cobra e Ribeiro (apud Dias, 2003 p.07) “estratégia que visa 
construir uma relação duradoura com o cliente baseada em confiança, colaboração, 
compromisso, parceria, investimentos e benefícios mútuos, resultando na otimização do 
retorno da empresa e seus clientes”. Contudo, sempre que o leitor interessado se debruça 
sobre esse tema na análise das ocorrências de mercado, em especial na área do Varejo, novas 
descobertas se evidenciam, como veremos adiante. 

Exploraremos também as nuances que caracterizam conceitos tão próximos como 
fidelidade e lealdade nas relações do mercado, buscando estabelecer um fio condutor que 
propicie a compreensão da real importância dos procedimentos, sem ignorar o fato de que 
seus resultados serão cada vez melhores quanto mais genuína for a filosofia de respeito ao 
cliente praticada pela organização e seus colaboradores. 

Útil desde uma das mais antigas atividades do homem – o escambo, o Marketing 
sempre se prestou (e assim foi explorado antes mesmo de ser conceituado) para a divulgação 
de valores existentes em torno de determinado produto, numa clara intenção de despertar o 
interesse de parte a parte para uma efetiva realização da troca entre os possíveis interessados, 
visando à satisfação de necessidades distintas de cada um dos envolvidos. 

Kotler (1996, p.31) nos apresenta uma definição para essa atividade fundada, como ele 
mesmo diz, na “natureza e [...] comportamento humanos” que estabelece que o “Marketing é 
a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através de processos 
de troca". 

Ainda segundo o mesmo autor, isso não é senão a constatação de que a empresa está (e 
de certo modo sempre esteve e sempre estará) sujeita à soberania do consumidor. Ela não 
pode determinar o que produzir à revelia de seus consumidores, pois é o bem-estar deles 
adequadamente satisfeito que promove a produção dos lucros empresariais visados. 

De modo idêntico, Drucker (1973 apud KOTLER, 1996, p 43) ressalta ainda mais 
essas características do Marketing quando declara: 

 Na realidade, a venda e o marketing são antíteses e não sinônimos ou 
complementações. Haverá sempre, podemos admitir, necessidades para alguma 
venda. Mas o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua, é saber e 
compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço o sirva e se venda por si 
mesmo. Do ponto de vista ideal o marketing deve resultar num cliente que está 
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pronto para comprar. Tudo que precisa, então, é tornar o produto ou serviço 
disponível[...].  

Numa abordagem mais contemporânea, a quase totalidade das empresas tem exigido 
de seus executivos, em especial dos responsáveis pela área de marketing, que seja descoberto 
e implementado um modo de atuação que possa garantir-lhes a fidelização de seus clientes. 

Admite-se como definitiva a máxima de que “custa mais atrair novos clientes do que 
fidelizar os atuais”, razão, para dizer-se o mínimo, que justifica essa atitude fazendo-a parecer 
adequada a todos os tipos de negócio. Seybold (2000, p.53), num estudo restrito aos EUA, 
destaca o que acontece: 

 Em média, as empresas americanas perdem 50% de seus clientes em cinco anos. 
[...] Em alguns setores, são necessários anos para recuperar o custo de aquisição de 
um novo cliente. Não é surpresa, portanto, que as empresas que conseguem manter 
os clientes valiosos são mais rentáveis do que aquelas que apresentam pequena 
repetição de negócio. 

Teríamos então todos que fazer os maiores esforços a favor da conservação deste que é 
o soberano do mercado: o Cliente! Mas o que devemos fazer exatamente?  

Parece que muitas vezes esse personagem age de modo tão independente, que temos a 
impressão de que zomba de nossos esforços, indo de um ponto ao outro do mercado de modo 
a demonstrar-nos sua absoluta liberdade de escolha. 

Podemos dizer então que a simples intenção de valorizar o cliente, promovendo sua 
plena satisfação ou, quem sabe, chegando até mesmo ao seu encantamento, não basta para que 
o resultado pretendido seja de fato obtido.  

Todos temos conhecimento de diversas histórias iniciadas nesse ponto da busca cujo 
final foi puro desastre, algumas delas chegando até ao próprio encerramento do negócio. E, 
infelizmente, alguns de nós podemos contar essas mesmas histórias da posição do próprio 
protagonista do fracasso.  

Como fazer então para que a nossa história possa diferenciar-se e ter um final feliz? 
Neste trabalho procuraremos destacar alguns aspectos de fundamental importância, 

discorrendo sobre a filosofia dos que trabalham com o “mercado” e, procurando entendê-lo e 
atendê-lo, e fazer dessa empreitada uma missão de sucesso. 

Procuraremos responder também se o alvo de nossos esforços circunscreve-se à 
fidelização dos clientes ou se devemos caminhar até um patamar superior na construção de 
nossa relação com o mercado. Será que nossa busca extingue-se no encontro do “cliente fiel”, 
ou será necessário que constituamos um personagem que será conhecido como “cliente leal?" 

 

MARKETING DE RELACIONAMENTO 
 

Existe uma causa comum a todas as empresas que é o cliente. Quando se trata de 
atender suas necessidades não há no interior da organização nenhum debate, pois os ideais 
não se dividem. As manifestações ouvidas nas salas de reunião, ou mesmo nos corredores, são 
todas de concordância, “Os únicos argumentos têm a ver com o que devemos fazer? Como 
devemos trabalhar? Quando poderemos começar a agir? Quanto custará?”.  (SEYBOLD, 
2000, p 15) 

O marketing de relacionamento corresponde a um conjunto de ações que visa 
promover “relacionamentos fidelizados por meio de comunicação com relevância [...]. O 
objetivo do marketing de relacionamento é promover a fidelização".(DUFFY, 2002, p.04) 
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Peppers e Rogers, em artigo veiculado na Revista HSM Management n. 04 (set-out 
1997 p.82), acerca da importância do relacionamento duradouro entre fornecedor e cliente, 
esclarece que o objetivo do marketing de relacionamento “é possibilitar à empresa tratar seus 
clientes individualmente e, assim, desenvolver um relacionamento comercial duradouro com 
eles”.  

Entendemos adequado fazer uma certa delimitação em torno do termo “fidelização de 
clientes” primeiro, para uma melhor compreensão da importância e do alcance do próprio 
Marketing de Relacionamento e, em segundo lugar, para nos servir de base para uma 
comparação que será feita no transcorrer deste texto visando aprofundar mais ainda os 
resultados do Marketing de Relacionamento.  

Em relação à percepção do cliente: 
 ...fidelização [...] (é) um sentimento que leva o cliente a dobrar à esquerda e não à 
direita, só para ter contato com uma determinada marca de varejo. É um sentimento 
que faz o cliente pensar duas vezes antes de aceitar uma proposta de outro provedor 
de Internet. É o sentimento que faz com que se queira entrar e fazer um test-drive 
toda vez que a concessionária anunciar um novo modelo.(DUFFY, 2002, p.01)  

Em relação aos aspectos econômicos de uma organização: "... fidelização agrega um 
valor financeiro enorme à sua marca, porque aumenta a vida útil de sua carteira de clientes". 
(DUFFY, 2002, p.02) 

Ainda segundo Duffy, em relação aos níveis de procedimento na organização, existem 
dois enfoques da fidelização: estratégica e tática.  

Fidelização estratégica significa deixar sua empresa do jeitinho que o cliente gosta. 
[..] é habilitar a empresa para manter a clientela ao longo do tempo”. Enquanto que, 
“Fidelização tática é um conjunto integrado de iniciativas de marketing que 
promovem não só o diálogo entre você e seus clientes, como também o uso habitual 
de benefícios exclusivos para manter seus melhores clientes sempre ligados à sua 
marca. [...] é o esforço pró-ativo para incrementar o total de negócios com cada 
cliente, através de relacionamentos e benefícios. 

Muitos fatores podem (e devem) influenciar o relacionamento dos clientes com seus 
fornecedores de mercadorias e serviços. Nessa linha de raciocínio podemos denominar as 
empresas como verdadeiros fornecedores de soluções. Porém, numa análise mais focada, 
ainda segundo Seybold (2000, p.15), podemos identificar oito fatores de alta importância, são 
eles: 

1. Enfocar os clientes certos 
2. Dominar a experiência completa do cliente. 
3. Agilizar os processos de negócios que influenciam o cliente. 
4. Prover uma visão completa do relacionamento com o cliente. 
5. Permitir que os clientes ajudem a si próprios. 
6. Ajudar os clientes a fazer seu trabalho. 
7. Prestar um serviço personalizado. 
8. Fomentar a comunidade. 

Pesquisa feita pela revista US News and World Reports segundo  Möller (apud 
GIANGRANDE; ANGELO, 1999) esclarece que as razões que afastam os clientes das 
empresas dividem-se assim: 68% - insatisfação com a atitude do pessoal; 14% - insatisfação 
com o produto; e  9% - insatisfação com o preço do produto. 

Dessa forma, entender o valor que um cliente dá a uma relação com uma empresa que 
o atenda significa entender que, dentre outros anseios possíveis, alguns que o conduzem até 
determinada organização passam pelo atendimento das seguintes necessidades que envolvem 
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o “lado humano” da interação: a) ser reconhecido; b) ter suas experiências passadas negativas 
conhecidas para não serem repetidas; c) ser atendido rapidamente (lembrando que ao cliente 
pertence à percepção do que é de fato um atendimento rápido); d) dispor de um ambiente 
seguro para suas relações; e) receber um atendimento preciso e pessoal, nas oportunidades em 
que se der o contato; f) encontrar (em qualquer dos meios disponíveis) um relacionamento 
agradável e descomplicado. 

Quem sabe possamos sintetizar esse conceito de Marketing de Relacionamento em 
uma só frase: Agir pelas empresas tendo como guias a razão e a emoção do Cliente, vendo a 
relação pelo foco do Cliente e não pelo foco no Cliente. 

 

DIFERENÇAS ENTRE FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES E LEALDADE DE CLIENTES 
 
Há quem diga que fidelidade do cliente é coisa que se compra, quer seja com 

programas de milhagens ou outros incentivos tão em voga no mercado, destacando que o que 
de fato se deve perseguir tenazmente é a lealdade do cliente. Enquanto o primeiro estágio 
ocorre em resposta a estímulos da empresa, o segundo nasce e se sustenta de um sentimento 
espontâneo do consumidor que a elegeu como sua preferida. 

Contudo, a simples compra repetida, que pode ensejar a interpretação da fidelidade, 
deixou de ser o estágio procurado pelos profissionais de marketing, que avançaram em busca 
da lealdade verdadeira, aquela que demonstra comprometimento do consumidor com 
determinada marca, independentemente de eventuais sacrifícios que lhe possam ser exigidos. 

Podemos resumir os comportamentos distintos desses dois tipos de cliente seguindo a 
seguinte linha de raciocínio defendida por Giuliani (2003, p.18) a fidelidade “... está 
relacionada à conveniência, os clientes são fiéis por acreditarem que esta é uma boa opção em 
determinado momento; já a lealdade está relacionada à convicção; lealdade pressupõe um 
horizonte de tempo maior, uma relação mais aprofundada.” 

É essa tão decantada lealdade dos clientes que provoca um nível de retorno superior à 
média das operações mantidas com o mercado! Daí dever ser ela procurada com o mesmo 
empenho que foi procurada a  pedra filosofal, na linguagem do Harry Porter. Em nosso caso, 
se o cliente for mal atendido, provavelmente não repetirá a compra nem recomendará a loja. 

Analisando o aspecto econômico da lealdade do cliente podemos perceber, avaliando 
registros de receita e de custos, o quanto a retenção de clientes tradicionais pode agregar a um 
determinado negócio. 

Um cliente, no momento em que fecha uma operação de compra com uma empresa, 
está configurando aquilo que podemos denominar de receita-base. Trata-se de uma certa 
porcentagem que a empresa planeja ganhar e por isso opera no sentido de sua realização.  Se 
essa negociação trouxer vantagem aos dois parceiros existirão outras que a sucederão. Nesse 
caso o cliente agregará mais renda aos negócios da empresa, sem que para isso tenha sido 
necessário gastar mais na sua atração. 

Logo, quanto mais ele comprar e quanto maior valor estiver envolvido nas suas 
operações comerciais com a empresa, o valor agregado estará em expansão, que poderá ser 
em progressão geométrica. Na linha de justificarmos essa declaração podemos até mesmo 
dizer que as maiores compras que um consumidor realiza, ele as faz com parceiros que julga 
confiáveis (segundo a sua percepção). 

Não bastasse então o valor que o cliente passou a carrear para os cofres da empresa, 
agora ele também faz o papel de divulgador da qualidade das relações mantidas com a 
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organização. Sua satisfação desdobra-se em indicações que faz a pessoas de suas relações 
pessoais, gratuitamente, daquela organização que soube cativá-lo. 

E por último, uma constatação relaxante: quanto mais satisfeito o cliente estiver com 
seu relacionamento com a organização que o atende, maior o preço que ele estaria disposto a 
pagar, já que dificilmente pensará em trocar a confiança e a tranqüilidade obtidas, por 
experiências com novos produtos, serviços e atendimentos. 

Como já dissemos, de certo modo, é assim que as organizações desejam que seja ao 
longo do tempo, todo o reflexo decorrente do esforço para criar a figura dos clientes leais 
expressando-se em valores econômicos. A tangibilidade de alguns desses ganhos se faz mais 
presente do que outros: contudo, para uma perfeita compreensão deles, devemos lançar mão 
de uma análise criteriosa, denominada: Customer Lifetime Value (CLT), termo que podemos 
traduzir como sendo o percentual de valor agregado pelo cliente ao longo de uma vida útil de 
consumo de uma marca. 

Os cálculos do Lifetime Value atribuíveis a uma relação implicam em apresentar a 
valor presente à somatória de lucros futuros que um cliente possa acarretar a favor da marca 
ou da empresa. Na prática, trata-se de uma fórmula também conhecida como VPL – Valor 
Presente Líquido1. 

No âmbito do marketing de relacionamento, pode-se dimensionar o ganho promovido 
pela perenização das relações em uma equação simples. Imagine-se um cliente que 
proporcione uma margem bruta a favor de seu fornecedor habitual da ordem de 500 
dólares/ano. Admitida uma taxa anual de desconto de 10%, teríamos um “lifetime value” de 
US$ 1.895,40 para um ciclo de operações de cinco anos. Contudo, se projetássemos essa 
mesma relação por um período adicional de mais um ano, ou seja, num total de seis anos o 
valor dessa vida útil seria elevado para US$ 2.177,63. 

Em outras palavras manter esse cliente leal a uma determinada empresa por cinco anos 
garantiria um certo valor, mas se lhe acrescentássemos um ano, teríamos mais 15% de ganho. 
E isso tudo se o mesmo cliente se mantivesse consumindo no mesmo nível de seus primeiros 
anos de vínculo com a organização. Necessário considerar que nesse exemplo não se 
ponderou a elevação de seu consumo nem mesmo a indicação da empresa a outras pessoas de 
sua rede pessoal de relacionamento. 

 

ANO MARGEM 
BRUTA 

FATOR DE 
DESCONTO VALOR PRESENTE 

1 $ 500 1,1000 $ 454,55 

2 $ 500 1,2100 $ 413,22 

3 $ 500 1,3310 $ 375,66 

4 $ 500 1,4641 $ 341,51 

5 $ 500 1,6105 $ 310,46 

  Sub-Total $ 1.895,40 
6 $ 500 1,7716 $ 282,23 

  Total $ 2.177,63 

Quadro 1– Tabela exemplificadora de cálculo de Lifetime Value 2 

                                                 
1 O conceito do VPL significa descontar o valor dos fluxos futuros decorrentes de determinado investimento a 
determinada taxa de juros, de tal forma que este fluxo se apresente a valores atuais, indicando assim pela 
magnitude desses seus resultados se o investimento deverá ser realizado ou não. 
2 Tabela adaptada do livro Do Something, de Dennis L. Duffy, 2002 
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Há algo a respeito de clientes habituais que não podemos esquecer: eles acabam 
compreendendo muito bem o funcionamento da empresa que os atende, às vezes até mesmo 
melhor do que os funcionários dela. Também acabam sabendo detalhes dos seus 
procedimentos de venda, de entrega, de crédito e de atendimentos pós-venda. Assim sendo, 
eles exigem menor suporte para o fechamento das vendas, o que reduz os custos das vendas e 
assegura uma melhor margem bruta das operações a favor da empresa. 

Seu conhecimento funciona como um benefício indireto para a organização, pois 
atuam como verdadeiros “pedágios de qualidade” nos processos levados a efeito. Inclusive 
quando se queixam às gerências sobre eventuais procedimentos insatisfatórios a que foram 
submetidos, agem como se fossem verdadeiros investidores do negócio. Reclamam sempre 
que percebem uma queda na qualidade do atendimento, exigindo que algo seja feito 
prontamente para que o processo retorne ao patamar de qualidade anterior ou, em 
determinados casos, até mesmo seja melhorado. 

Necessário lembrar que o verbo RECLAMAR, em sua análise etimológica, derivando 
do termo latino reclamare, tem em seu prefixo RE o sentido de repetição com intensidade, e 
em sua terminação CLAMAR o significado de implorar, rogar, pedir ou exigir. Ora, nessa 
linha de raciocínio, o cliente que reclama está apenas e tão somente a pedir de novo, 
concedendo à empresa que o ouve uma nova oportunidade de mostrar maturidade através do 
interesse que ela venha demonstrar pela correção de atos falhos ocorridos em seus 
procedimentos. 

Ora, isso certamente é algo muito mais interessante do que o que ocorre nas ocasiões 
em que o cliente insatisfeito retira-se do local da negociação “à francesa” prometendo-se 
nunca mais ali voltar, não permitindo com isso que a empresa se recupere dos seus erros. 

Uma comunidade de clientes que atue de modo a alertar sobre suas falhas deve ser 
vista pela empresa como uma vantagem competitiva própria, como um verdadeiro “goodwill” 
3 da organização, que deve assim valorizá-los como parte de seu patrimônio. 

Ocorre que assumir essa postura diante das exigências dos clientes exige das empresas 
uma estratégia voltada mais do que para a fidelização do cliente, para a criação de uma 
relação leal com ele, e quando isso não ocorre, o estágio evolutivo em que se encontra a 
organização é visível, pois o cliente passa a ser tratado como um adversário. Suas 
manifestações não são respeitadas, uma vez que se parte do princípio de que ele está 
atrapalhando a vida da empresa, freqüentemente sendo acusado de mentiroso ou aproveitador.  
A relação da empresa com o cliente vigora então em ambiente de desconfiança e de acusações 
mutuas.  

 

O RESULTADO DA LEALDADE 
 

De acordo com Kotler (2002, p.09) o que durante muito tempo predominou no mundo dos 
negócios foi produzir-e-vender. Para isso as empresas tratavam de desenvolver seu 
conhecimento acerca do mercado, fazendo suas pesquisas sobre demanda e planejando assim 
sua produção. Atualmente, o que conta é sua capacidade de perceber-e-responder. As 
empresas que detêm essa capacidade superam as outras por causa de quatro aspectos:  

• Estimulam o desenvolvimento de produtos mais originais; 

                                                 
3 O goodwill deve ser entendido como um valor patrimonial intangível da empresa, gerador de um fluxo de benefícios futuros, que é obtido 
pela diferença entre o valor total da empresa avaliada por determinados critérios, e o valor resultante da soma aritmética do valor dos ativos e 
passivos avaliados isoladamente dentro de parâmetros contábeis tradicionais.  PADOVEZE 2003, p. 61 
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• Produzem produtos tecnicamente superiores e mais rapidamente; 
• Centram-se nos clientes e os atendem mais eficazmente; 
• Alcançam maior lucratividade; 

Algo que todos – indivíduos, organizações, nações, etc. – buscam, tenha ele a cara que 
tiver, é o sucesso. Segundo Michael Porter - considerado o “pai da estratégia” -, no âmbito das 
organizações, a única medida do sucesso aceitável é o retorno sobre o capital, sustentado 
durante vários anos, e acima da lucratividade média de seu setor de atividade.(Revista HSM 
Management, n.42, p.30) 

O cliente leal é uma das pedras fundamentais para a construção desse sucesso. Isso 
vem sendo difundido por uma das pessoas mais envolvidas com esse conceito, um de seus 
criadores – Frederick Reichheld. De acordo com sua própria manifestação trata-se de “o 
cliente disposto a fazer um investimento ou sacrifício pessoal para fortalecer ou prolongar seu 
relacionamento com a empresa”(Revista HSM Management, n.42, p.32). 

 Mas sua proposta não se limita à relação da organização com o cliente. Segundo 
Reichheld, investir em lealdade implica em uma filosofia que passa pelo mesmo tipo de 
conduta no vínculo das organizações com seus stakeholders4 internos (funcionários e outros 
tipos de colaboradores). Aliás, devemos destacar que o nível de respeito ao cliente nesses 
casos funciona como um eco do respeito da empresa por todos os demais.  

Um dos resultados que mais facilmente se constata é o surgimento de clima 
organizacional absolutamente positivo, matriz de todas as decisões que tiverem que ser 
tomadas pelos agentes organizacionais no transcurso da operação do negócio. 

Importante observação de Reichheld, feita em palestra proferida na ExpoManagement 
20035, foi de que um dos pontos comuns nas organizações que se enquadram na categoria de 
“Líderes em Lealdade” era a criação do que ele denomina “Cadeia da Lealdade”, fenômeno 
iniciado com a lealdade da empresa para com seus funcionários, que resultava num igual 
sentimento destes últimos para com a própria empresa e conseqüentemente para com os 
clientes da empresa, os quais, fechando o círculo, respondiam com sua lealdade de volta para 
com a organização. 

Essa cadeia da lealdade, contudo, necessita ser criada e alimentada, para se mostrar 
continuamente fortalecida. Isso pode ser obtido seguindo as seguintes "regras de ouro": 

1. Recompensar apenas os resultados certos dos funcionários, ou seja, aplicar mais 
tempo no atendimento de um cliente habitual (leal), tende a ser mais correto do que 
aplicar o mesmo tempo tentando vender a um cliente novo; 

2. Ser meticuloso ao adquirir novos clientes, que devem apresentar peculiaridades 
que sejam adequadas às características da empresa. Considerando-se que 
provavelmente um cliente “diferente” dos demais tenha anseios que a organização 
tenha dificuldades para atender normalmente; 

3. Pregar o que pratica! A empresa deve manter-se fiel às suas posições, divulgando o 
que normalmente faz; 

4. Manter procedimentos simplificados. Essa linha de conduta é essencialmente 
facilitadora e esclarecedora, para todos os níveis ou tipos de stakeholders; 

5. Ouvir os clientes com a máxima atenção, falando com eles sem rodeios. Essa 
conduta dá a todos os envolvidos uma sensação de total transparência, inclusive 

                                                 
4 O termo em inglês foi mantido pela sua conotação mais ampla, que podemos traduzir como públicos fruidores - 
pessoas que de algum modo fruem ou tiram proveito legitimo da sua relação com a organização. 
5 Evento ocorrido em novembro de 2003, na cidade se São Paulo. 
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servindo de referência positiva aos demais clientes, na medida em que divulga e 
reforça o conjunto de valores adotados pela empresa; 

6. Promover inovações que sejam positivas e favoráveis ao maior número possível de 
envolvidos nas operações. Trata-se de uma típica atitude de ganha-ganha, 
independente de quem esteja repartindo os ganhos com a empresa, desde que se 
inclua no grupo de seus stakeholders; 

Ainda, Reichheld esclareceu naquela oportunidade, que os clientes podem ser 
classificados de acordo com seu grau de lealdade, conforme o quadro abaixo apresentado na 
Revista HSM Management, n 42 à pagina 34. 

 
Quadro 2– Tipos de clientes 
 

Conforme sua 
lealdade Objetivo da Empresa Como Fazer 

Promotor Reter (de modo 
lucrativo) 

Definir prioridades para 
experiência de melhoria do 
relacionamento.  

Satisfeito ou 
passivo 

Reter (de modo 
lucrativo) 

Diagnosticar os problemas 
para investir em melhoria. 

Detrator Reter (de modo 
lucrativo) 

Diagnosticar e definir 
ações de recuperação 

 
Outro especialista no assunto – Paul F. Inglis – em seu artigo: “O lucro está no pós-

venda” Revista HSM Management, n. 32, p. 118 dissertou sobre o peso que os serviços 
passíveis de serem realizados nesse momento têm sobre a fixação do cliente junto à 
organização. Isso se dá porque se trata de um instante excepcional para que a empresa possa 
colher informações de valor sobre o cliente e o produto vendido. 

Suas observações fazem coro à necessidade e interesse de criar um ambiente focado na 
lealdade e retenção de clientes. Contudo, no mesmo artigo, Inglis lembra que os clientes não 
contribuem de forma eqüitativa ou proporcional para o sucesso do negócio, cabendo aos 
gestores da organização conhecer a lucratividade de cada um de seus clientes.  

Bons serviços prestados aos clientes – em especial no pós-venda – trazem resultados 
positivos, aumentando a lealdade dos clientes e provocando: avanço no posicionamento de 
mercado, expansão de longo prazo das receitas de vendas e aumento da lucratividade 
proporcionada por esses “clientes leais”. 

Satisfação e confiança, esse é o binômio que as empresas deverão perseguir na 
construção desse ambiente promovedor da lealdade verdadeira entre cliente e organização. 

Finalizando, promover lealdade é algo muito diferente do que promover lucros. A 
organização que desejar caracterizar-se pela lealdade, segundo Reichheld (2003), deverá 
caminhar por uma trilha comportamental composta de três etapas: 
a) formular estratégias amplas e bem definidas conforme seu foco; 
b) cultivar funcionários leais, já que as pesquisas mostram que eles são os que mais 

contribuem para a lealdade dos clientes por mostrarem maior transparência nas 
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comunicações, maior confiança na liderança da organização, maior sentimento de 
valorização pessoal e por prezarem mais as pessoas do que os lucros diários;  

c) utilizar as ferramentas de marketing corretas, ou seja, evitando o uso de promoções para 
angariar novos clientes que irritem ou ofendam os clientes habituais, por sua dimensão ou 
abrangência. 

 

A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES PÚBLICAS NO VAREJO 
 
Como foi visto, para um bom relacionamento é necessário que este seja gerenciado, 

garantindo, assim, a satisfação do cliente e oferecendo baixo risco nas transações. Pode-se 
dizer ainda que o contato com o cliente constitui a chave mestra para a construção dessa 
lealdade, seja ela no ponto de venda, ao produto ou marca. Resumindo, a fidelidade é o 
resultado do envolvimento e a lealdade do cliente, como demonstrado na figura a seguir. 

 
Equação da fidelidade 

    Figura 2: Adaptado de ROCHA E VELOSO. 1999, p. 48 

 
Para estabelecer-se um bom relacionamento no varejo pode-se dizer que são 

necessárias ações além das promoções. Os clientes querem ser diferenciados, tratados de 
forma individualizada, e o relacionamento não se restringe apenas ao consumidor final e sim 
levar em consideração toda a rede de marketing, considerado por Kotler, como o patrimônio 
corporativo. 

Pode-se dizer que rede de marketing, segundo Kotler (2000, p.35), 
Consiste na empresa e naqueles que a apóiam - clientes, funcionários, fornecedores, 
distribuidores, revendedores, agências de propaganda e acadêmicos - com quem ela 
construiu relacionamentos profissionais mutuamente compensadores. 

O centro do relacionamento dessa rede é as pessoas, o que desejam, quais são as 
necessidades e o que esperam da empresa. Podemos considerar que existe uma série de 
formas de se estabelecer um relacionamento, mas este deve estar em sintonia com a política, a 
filosofia administrativa, valores culturais e sociais, como também, reconhecer o valor do 
relacionamento com seus públicos6. Para a eficácia dessa proposição podemos dizer que as 
atividades de Relações Públicas, pela sua natureza estratégica, vão ao encontro desta 
perspectiva desenvolvendo programas de ação. 

Pode-se definir a atividade de Relações Públicas, segundo França, (2003, p.18) como: 
 Filosofia de relacionamentos estratégicos com muitos públicos [..] onde 
relacionamentos estratégicos são relacionamentos corporativos inteligentes [...] e 
muitos públicos representam todos os grupos ou setores em relação, permanente ou 
não, com a organização.  

                                                 
6 Público não é um simples agrupamento de pessoas, mas sim de um grupo que expressa suas opiniões e desejos no momento 
em que interage com cada organização. Observação dos autores 

 
ENVOLVIMENTO LEALDADE + = FIDELIDADE 



www.giulianimarketing.pro.br                                               Giuliani 
MARKETING 

 
 

 10

A atividade de relações públicas deve estar inserida dentro do contexto de interação 
com os outros sistemas da organização7. Ela estará auxiliando a alta direção e os sistemas 
integrantes a estabelecer canais de comunicação entre os públicos envolvidos tanto 
internamente como externamente. E, para tal, terá que utilizar técnicas, instrumentos e 
estratégias de comunicação, como exemplificadas a seguir. 

a) Desenvolver a comunicação entre empresa e públicos estratégicos: 
• Implantar e coordenar as ações definidas no Planejamento Estratégico dentro do 

processo de comunicação e de formação de imagem e, em segundo lugar, definir 
projetos de comunicação dirigidos aos públicos estratégicos da empresa a fim de 
informá-los corretamente das atividades da organização e obter deles aceitação e 
boa vontade perante a empresa. 

b) Implantar ações de comunicação dirigida 
• Elaborar publicações da empresa para os públicos essenciais e não-essenciais 

(house organ e newsletter, folhetos, relatórios); 
• Desenvolver modos de comunicação por meios audiovisuais e eletrônicos e de 

informática - Internet e intranet; 
• Elaborar campanhas de informação, conscientização e institucionais; 
• Elaborar quadros de aviso, exposição, mostras, etc; 
• Implantar e gerenciar centrais de atendimento; 
• Organizar e dirigir visitas às instalações, viagens etc; 
• Redigir discursos, correspondências e atender consultas e pedidos; 
• Manter contatos pessoais e por outros meios com líderes de opinião, empresários, 

autoridades etc; 
c) Organizar eventos e promoções especiais 
• Organizar eventos e encontros empresariais, que tenham caráter informativo para 

construir imagem como inaugurações, comemorações; 
• Manter cadastro de líderes de opinião de interesse da empresa. 
• Elaborar e distribuir noticiário e organizar e dirigir entrevistas. 
• Organizar e manter atualizados arquivos de áudio, foto e imagem.  
 
As atividades de relações públicas buscam focar constantemente a administração dos 

relacionamentos e, com isso, direcionar com maior intensidade para que públicos e clientes ou 
consumidores tenha convicção da credibilidade em relação aos serviços e produtos oferecidos 
pelas organizações de varejo. As mensagens emitidas tanto em nível mercadológico como 
institucional consistem na legitimação do discurso a que a organização se propõe. 

Grunig e Hunt (apud KUNSCH, 1997b, p.109) consideram que o modelo mais 
adequado de atuação das relações públicas é o simétrico de mão dupla, pois busca o 
equilíbrio entre os interesses da organização e dos públicos estratégicos. 

Não é possível se falar em fidelização de cliente sem pensar nas pessoas que compõem 
o universo interno da organização, um depende do outro para a eficiência do marketing de 
relacionamento.  

A importância que o colaborador terá neste processo é muito grande, pois será ele que 
estará tendo contato em primeiro lugar com o cliente e, dessa forma, sendo porta voz da 
organização. Podemos considerar a importância dos colaboradores em conhecerem os planos, 

                                                 
7 Unidades fundamentais para o funcionamento e sobrevivência das organizações podendo ser de produção, 
finanças, recursos humanos, comercial, etc.  
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entenderem as razões em que a empresa está se propondo para que assim haja envolvimento e 
satisfação. 

Algumas considerações importantes antecedem qualquer programa de ação interna, 
como: conhecimento da missão e das metas da empresa. Conhecer, não significa somente 
dizer qual é a missão ou meta, mas também, que esta faça parte do dia-a-dia, que esteja 
incorporada nas mínimas atitudes.  É de suma importância que os colaboradores compactuem 
com as proposições, pois irão se sentir integrantes do processo e representar a empresa com 
mais satisfação. 

Para estabelecimento do binômio colaborador-cliente a empresa do varejo  necessitará 
estar focada na integração, a empresa deve saber quando, como, em quais condições, para 
quais propósitos e com quem os clientes interagem. 

No outro lado desta relação está a percepção do cliente na qualidade do serviço 
prestado. Estará procurando evidências para a constatação. Nessa situação é que se 
estabelecem os "momentos da verdade" 8 onde se tem a interação dos quesitos do que o 
cliente entende ou deseja por qualidade no serviço e o que o colaborador entende e oferece 
como qualidade de serviço no varejo. 

Como se pode verificar no modelo a seguir: 

Figura 3 -  Modelo do momento da verdade9 

 

Até este momento, a direção deste texto está focando a relação do colaborador com o 
cliente, mas existe também o relacionamento do colaborador com todos os outros setores da 
empresa. Para isso é necessário que haja ações que propiciem a fluidez das informações para 
o alcance dos resultados desejados. 

Para o marketing de relacionamento com os clientes, o programa de fidelização 
consiste em uma das estratégias. Podemos considerar, também, que as Relações Públicas 
poderão atuar em conjunto com a área de marketing estruturando esse programa. 

Rocha e Veloso (1999, p. 57) colocam que os programas de fidelização estão calcados 
em uma filosofia de negócios centrada no  cliente e tem como intuito reforçar a crença do 
consumidor na empresa, de forma diferenciada dos concorrentes. 

A estrutura de um programa de fidelização está no conhecimento dos clientes, ou seja, 
em um banco de dados que conterão as informações necessárias, como: expectativas, 
necessidades e hábitos de uso ou compra. Nesse momento, de posse dessas informações 
poderemos produzir uma situação de envolvimento e lealdade para o cliente que o tornará fiel.   

 
                                                 
8 Expressão criada por Jan Carlzon da SAS - Scandinavias Airlines System  para determinar o momento de interação face-a-
face entre colaborador  e cliente 
9 Adaptado de Vavra, Terry . 1993 p.109 

COLABORADORES 
• Expectativas; 
• Experiência; 
• Atitudes 
interpessoais; 
• Estado mental; 
• Padrões de 
desempenho. 

Contexto 
do serviço

Momentos 
da verdade

CLIENTES 
• Expectativas; 
• Experiência; 
• Atitudes 
interpessoais; 
• Estado mental
• Padrões de 
desempenho. 
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Em outras palavras, 
O segredo é criar clientes que, mais que consumidores, se transformem em fãs da 
marca, em defensores de seu produto, vivendo momentos mágicos e especiais no 
relacionamento com a empresa que os estimula a transmitir a outros compradores 
potenciais suas impressões, ampliando o volume de transações.(ROCHA e 
VELOSO, 1999, p.60). 

Dentro das estratégias do marketing de relacionamento, sem dúvida é muito 
importante conhecer o seu cliente e criar momentos de encantamento, mas é igualmente 
importante estabelecer canais de interação com estes clientes. 

Um dos canais de interação empresa-cliente que podemos destacar é o serviço de 
atendimento ou centrais de atendimento ao cliente - popularmente conhecidos com SAC. Este 
canal bem estruturado e interativo10 consistirá em um forte termômetro das expectativas e 
necessidades dos clientes.  

Segundo Zulzke (1999, p.46), o serviço de atendimento ao consumidor pode ser 
dividido em duas funções: 1. As funções de dimensão estratégica; 2. As  funções de dimensão 
tático-operacional. 

Na função estratégica o SAC possui uma interação muito forte com o ambiente interno 
e externo da empresa. Está diretamente ligado à presidência ou a diretoria e participa das 
tomadas de decisão e dos processos de mudança. Como exemplo: ombudsman11. 

A atividade de ombudsman poderá complementar o serviço de atendimento ou estar no 
lugar deste serviço. A atuação terá o formato de mediador contínuo do clima organizacional, 
como também da imagem da empresa, será o elo de ligação entre a empresa e os vários 
públicos com quem mantém relacionamento. 

Nas palavras de Giangrande (apud KUNSCH, 1999, p.195), 
O papel do ombudsman é claramente definido como o solucionador de disputas 
entre pessoas e instituições ou entre as próprias pessoas, via mediação, negociação 
ou procedimentos de conciliação, evitando gasto de tempo e de numerário e a 
desmoralização com ações de queixa ou denúncia, a aferição de sua procedência e o 
atendimento imediato, com agilidade e o mínimo de burocracia. 

A função tática está muito mais focada para o ambiente externo. Pode-se dizer que 
esta função possui características operacionais ficando restrita à atuação "cosmética" 
estruturada mais para atender ao modismo de atender ao consumidor do que propriamente 
como estratégia mercadológica ou institucional. Como exemplo: caixas de reclamações e 
informativos. 

A estrutura adequada para um SAC deverá estar alicerçada em quatro pontos: um bom 
sistema de telefonia; um bom método de atuação; um bom apoio da informática e por último 
uma boa equipe. 

Para que funcione adequadamente é necessário que "todos na empresa estejam 
convencidos, envolvidos e motivados para satisfazer as expectativas dos clientes".  
(GIANGRANDE, apud, KUNSCH 1999, p.192) 

                                                 
10 Interativo - objetiva a fidelização do consumidor ou usuário, sem postura agressiva e com atitude pró-ativa. Aceita, atende 
e motiva outras áreas a resolverem a reclamação, consolidando a interface do cliente com elas. Levanta opiniões e 
expectativas....Busca a fidelização do cliente. 
11 A palavra ombudsman (ombud = do sueco, representante + man = do inglês, homem) surgiu em 1809, quando 
o governo da Suécia nomeou um funcionário encarregado de investigar as queixas dos cidadãos contra os órgãos 
públicos. A partir de então, disseminou-se pelos países de política democrática e, com o desenvolvimento das 
sociedades, adaptou-se às necessidades da vida moderna. 
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Como se pôde verificar, as atividades de relações públicas possuem característica de 
atuação em que busca estabelecer uma relação que esteja embasada nos valores e conceitos da 
empresa para o cliente e podendo ser ela institucional, mercadológica ou corporativa.  

Concluindo, a construção da lealdade através das ações de relações públicas consiste 
em que a organização externalize seus princípios e valores produzindo como resultado de uma 
imagem sólida e confiável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente estudo teve como objetivo principal mostrar que o marketing esta mudando 

a mentalidade de "completar uma venda" para a de "iniciar um relacionamento"; de "fechar 
um negócio" para "construir lealdade".(VAVRA, 1993, p.32) 

Dessa forma, pode-se perceber a aplicabilidade das relações públicas no 
estabelecimento do marketing de relacionamento, pois o foco principal é transformar a 
experiência de compra em algo muito maior. Quando um cliente, em um determinado 
supermercado, pede uma sugestão referente à utilização de um produto e a atendente 
prontamente o atende e lhe sugere outras alternativas de utilização e esse mesmo cliente entra 
em contado com a central de atendimento e relata elogiando o ocorrido, o resultado dessa 
situação foi a elaboração de um concurso com os colaboradores da melhor forma de utilização 
daquele produto. A constatação que se tem é que foi estabelecido um momento da verdade 
tanto para a cliente quanto para os colaboradores.   

Uma outra situação que se pode constatar é quando a empresa varejista envolve-se em 
causas sociais podendo ser em relação aos seus produtos ou em ações direcionadas para a 
comunidade sensibilizando clientes e não clientes. A conseqüência que produzirá será desta 
empresa como agente de transformação social, dessa forma criando um conceito direcionado 
para o envolvimento e resultando em lealdade. 

Muitas outras situações poderiam ser enumeradas para ser exemplificada a eficiência 
das relações públicas no marketing de relacionamento, mas o que vale ressaltar é que ter um 
programa de fidelização, uma central de atendimento ao cliente, ombudsman, consiste em 
algumas das ações para reforçar a credibilidade da empresa e proporcionar um vínculo mais 
duradouro com os públicos estratégicos. 

Vale lembrar que a construção do relacionamento com clientes é um processo de 
longo prazo e não acontece naturalmente, não basta somente ter boas estratégias para ser 
eficaz, é necessário que haja um comprometimento de toda a empresa. Dessa forma, poderá 
constatar que terá um diferencial, em relação aos seus concorrentes.  

A procura por vantagens competitivas é uma busca sem interrupção : o processo deve 
ser contínuo, garantindo o oferecimento de um conjunto de ações cada vez mais forte e 
diferenciado para o consumidor fiel.  

Pode-se dizer, então, que ao associar as estratégias do marketing de relacionamento 
com as estratégias e técnicas de relações públicas, as empresas varejistas não somente estarão 
conquistando e mantendo clientes, como estarão promovendo seu conceito (lealdade), 
fortalecendo a sua imagem e obtendo a fidelidade. 
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QUESTÕES PARA REFLEXÃO 
 
1. O que você compreendeu por fidelidade e lealdade?  
2. Agir pelas empresas tendo como guias a razão e a emoção do cliente, vendo a 

relação pelo foco do cliente e não pelo foco no cliente. Com esta afirmação há 
uma mudança de paradigma, como você posicionaria sua empresa para essa 
mudança?  

3. Como você percebe a aplicabilidade do marketing de relacionamento utilizando o 
programa de fidelidade com as ações de relações públicas no varejo? 

 

ESTUDO DE CASO: "MAGAZINE LUIZA – A MELHOR EMPRESA PARA 
TRABALHAR."(Guia Exame, Revistas Exame e Você S.A., ed 2003) 

 
Neste estudo de caso pretende-se abordar as razões pelas quais uma das maiores redes 

de departamentos, o Magazine Luiza, possui uma posição vitoriosa no quesito 
relacionamento interno, conseqüentemente refletindo de maneira positiva no relacionamento 
externo. 

CONHECENDO O "MAGAZINE LUIZA" 
 
O Magazine Luiza, fundado em novembro de 1957, está sediado na cidade de Franca 

no interior paulista e é considerado uma das quatro maiores redes de lojas de departamentos 
do Brasil; trabalha com eletrodomésticos, móveis, presentes, informática e brinquedos, e tem 
um faturamento que chegou a R$ 850 milhões de reais em 2003.  

A rede é composta de 166 lojas que atendem a mais de 4 milhões de clientes. Elas 
estão distribuídas em 128 cidades de quatro estados do País – São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná e Mato Grosso do Sul. Do total de lojas, 129 são convencionais, 36 são virtuais e uma 
pela Internet, somando uma população de 4.000 funcionários comandados por Luiza Helena 
Trajano Ignácio Rodrigues.  

Os motivos que levaram o Magazine Luiza a obter este reconhecimento nacional estão 
embasados no envolvimento e satisfação dos funcionários. A rede adota conceitos 
moderníssimos como a participação dos funcionários nos lucros, a autonomia destes para 
tomar decisões e o cultivo ao bom clima de trabalho.  
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Fonte: EXPOMANAGEMENT – Pensamento Nacional – 2003 

 

CONHECENDO O "MAGAZINE LUIZA" POR DENTRO. 
 
Para compreender melhor a dinâmica dessa rede varejista, alguns pontos devem ser 

levados em consideração, como as diretrizes que norteiam o Magazine Luiza que são: a busca 
da transparência e da verdade nas relações; a ênfase na aprendizagem coletiva; ter o cliente 
como foco principal; busca do desenvolvimento sustentável e elevação do nível de 
consciência por meio de processo educativo. 

A rede varejista estabelece como premissa para o bom relacionamento interno, que as 
ações estejam atreladas aos valores e princípios e que todos os funcionários tenham o 
conhecimento da missão, da cultura e da política organizacional. Tem como missão "Ser uma 
Empresa de competitividade, inovadora e ousada que visa sempre o bem-estar comum". 

Os valores norteadores focam as pessoas, o desempenho e o comprometimento através 
da postura ética e do lucro como parte essencial para a permanência da organização no 
mercado. Já os princípios envolvem respeito ao ser humano, o foco no cliente, a troca de 
experiências com ênfase na aprendizagem coletiva; o cumprimento das obrigações para não 
haver comprometimento coletivo e a participação nos planejamentos e ações para atingir 
metas traçadas. 

A forma de gestão é participativa o que se pode perceber pela estrutura do 
organograma estabelecido em forma de átomo mostrando a interligação das relações internas 
facilitando as fluências de informações, bem como, na agilidade para as resoluções das 
situações e todas elas convergindo sempre para o cliente, como atesta a figura a seguir. 

 

FATOS E NÚMEROS 

Magazine Luiza tem 162 lojas no Brasil. Data de fundação da empresa: 1957. 

Data em que Luíza Helena assumiu a direção da 
empresa: 1991. 

Data de lançamento do site de 
comércio eletrônico: 1999. 

Faturamento da empresa em 2001: 
R$ 588,413 milhões. 

Faturamento da empresa em 2002: 
 R$ 700 milhões. 

Faturamento específico da operação de Internet e 
37 lojas virtuais em 2002: 
 R$ 100 milhões. 

Lucro da empresa em 2001: 
 R$ 18,285 milhões. 

Lucro da empresa em 2002: 
 R$ 15,567 milhões. 

Faturamento previsto para 2003: 
R$ 850 milhões. 

Número de funcionários (dado mais atual): 
 4 mil. 

Número de lojas físicas: 162. 

Número de cidades onde estão as lojas: 126, nos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e 
Mato Grosso do Sul. 

Previsão de expansão das lojas até o 
final de 2003: mais 13 lojas. 
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ORGANOGRAMA EM ÁTOMO 

Figura 4  
Fonte: www.vocesa.com.br – Encontro das Melhores Empresas para Você Trabalhar em 22/09/2003 
 
Essa relação não acontece somente na matriz em Franca, mas em qualquer loja da 

rede. 
 

COMO AS COISAS ACONTECEM NO "MAGAZINE LUIZA". 
 
O foco da gestão está alicerçado na criação e manutenção de uma rede de 

relacionamentos.  
Com os funcionários, o relacionamento é pautado nos princípios, no código de ética e 

nas diretrizes já citadas. Cada gerente possui autonomia para a resolução de situações de 
forma independente. Todos têm liberdade de tomar qualquer decisão, chamada por Luiza 
Helena de “liberdade acompanhada”. Ele tem o poder de definir preço, aprovar crédito, criar 
propagandas e campanhas na cidade, contratar pessoas. O gerente é acompanhado, mas não 
questionado. Com isso, essa fluidez de relação é estendida para toda teia de relacionamento 
interno. 

 O Magazine Luiza investe na capacitação dos seus funcionários proporcionando a eles 
a possibilidade de desenvolvimento na carreira, como também na vida pessoal. O plano de 
carreira da empresa é gerenciado com apoio dos funcionários. São eles que determinam quais 
serão as metas na companhia. Cerca de 90% dos cargos da empresa são preenchidos pelos 
próprios funcionários e 95% dos gerentes começaram como vendedores. De cada 11 gerentes, 
apenas um não pertencia ao quadro de funcionários. 

O envolvimento dos funcionários tem início nas reuniões que acontecem todas as 
segundas-feiras, logo no início da manhã, em cada unidade. Nesses encontros, todos são 
informados dos resultados e metas de cada loja e opinam sobre a melhor maneira de se chegar 
a elas. Além disso, celebram os aniversários da semana. Apesar de a presença ser voluntária, 
cerca de 98% da força de trabalho participam semanalmente desses encontros. 

CLIENTE

SUPERINTENDÊNCIA

FINANCEIRA 

CONTROLADORIA 

HUM ANAS COMÉRCIO 
ELETRÔNICO

COM ERCIAL 

DISTRIBUIÇÃO 

TECNOLOGIA 
DA 

INFORMAÇÃO  

SAC  
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Cada unidade conta com a colaboração diária de um Conselho de Loja, composto de 
representantes eleitos pelos profissionais de cada área da loja que participam de todas as 
decisões – contratações, demissões, estratégias de vendas, avaliação de desempenho, busca de 
resultados, entre outras. 

A rede varejista tem crescido de forma acelerada e com isso veio a preocupação da 
forma que estariam utilizando para continuar mantendo a cultura, os princípios e os valores. A 
forma adotada para isso foi utilizar uma comunicação transparente e direta que acontece vinte 
e quatro horas por dia através de um processo denominado de olho-no-olho em que as 
resoluções acontecem através do diálogo e no momento do ocorrido. Qualquer funcionário 
tem acesso a qualquer pessoa da empresa. A outra forma encontrada foi a TV Luiza – são 
programas gravados em vídeo com o objetivo principal da disseminação das estratégias e da 
cultura corporativa. 

As informações são democratizadas: todas as lojas têm acesso a indicadores de 
desempenho, informações estratégicas, relatórios de resultados. Um outro sistema de 
comunicação é o canal com a superintendência e demais lideranças que, através de e-mail ou 
telefone, qualquer funcionário de qualquer nível hierárquico pode escrever ou telefonar 
diretamente para Luiza Helena. Outras formas de comunicação também são utilizadas como: a 
intranet LuizaNet ; o jornal interno Luiza News e encontros com os funcionários. 

Um outro fator que gera muita satisfação para o funcionário é a realização de ações de 
reconhecimento como os outdoors: essa ação reflete não só no reconhecimento interno, mas 
extrapolando os limites da loja e sendo colocado publicamente como mostra a figura. 

 
 

Figura 5 
Fonte: www.vocesa.com.br – Encontro das Melhores Empresas para Você Trabalhar em 22/09/2003 

 
Mas as ações não param por ai, a forma de relacionamento externo possui a mesma 

intensidade da realizada internamente. 
O Magazine Luiza utiliza várias ferramentas de relacionamento como segmentação 

inteligente da base de clientes, o CRM (gestão do relacionamento com o cliente), como 
também coleta informações na base de vendas. Essas ações têm como objetivo traçar as 
estratégias de promoções, que são fundamentais para o varejo. 

As estratégias de relacionamento externo superam o convencional na proposição do 
Magazine, nesta nova etapa, denominado de Ciclo da Transformação, em que a empresa 
passaria a ser mais do que um lugar para se comprar utensílios domésticos, seria uma espécie 
de centro de convivência para a comunidade em geral, lugar que fariam as compras, mas 
também poderiam participar de atividades coletivas como: 

♦ Campanha de vacinação; Nesta atividade pode-se verificar  que o intuito 
está focado em contribuir com a comunidade através de uma causa e com 
isso despertar confiança para com a empresa. 
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♦ Sábado da beleza – proporcionando um dia de beleza para os clientes – A 
atividade consiste não somente na apresentação de novos produtos, mas de 
demonstrá-los e fazer com que o cliente fique mais próximo e, com isso, 
conduzindo à conquista e produzindo um momento de encantamento. 

♦ Sábado do sabor – todos os funcionários vestidos de garçons oferecendo 
lanches durante o período de compra. Nesta ação, a loja procura 
proporcionar ao cliente um diferencial no atendimento, com uma 
mensagem subliminar "Entre, queremos servi-lo da melhor forma 
possível", produzindo com isso, no cliente, uma sensação prazerosa . 

♦ Sábado do som – aulas de dança; Para esta, proporcionar um momento de 
lazer, de diversão e provavelmente uma oportunidade que muitos não 
teriam, pela característica do público estratégico do Magazine. 

♦ Aulas de inglês – a um preço irrisório. Esta atividade procura satisfazer 
uma necessidade da comunidade em que a relação não está embasada na 
relação de compra, mas sim no papel que o Magazine Luiza tem para a 
comunidade. 

 
Tais ações estariam transferindo, dentro da perspectiva da empresa, o foco no produto 

para a fidelização, proporcionando ao cliente experiências memoráveis no ponto de venda. 
A proposição dessas ações é bem clara, pois gerar satisfação para o cliente não se 

resume apenas na relação produto-preço; são necessárias muito mais ações em que o 
consumidor perceba e sinta que estará sendo diferenciado e que possui importância nesse 
relacionamento. Foi buscando esse tipo de relação que o Magazine Luiza vem se destacando 
como uma empresa "que trata o funcionário com o coração, deixa-o participar da empresa 
com a cabeça e permite que se beneficie disso no próprio bolso"(Luiza Helena Trajano Inácio 
Rodrigues entrevistada por Carlos Alberto Julio, presidente da HSM do Brasil, 
ExpoManagament 2003, p 02). 

 

QUESTÕES PARA REFLEXÃO 
 

1. Como você percebe a relação de satisfação dos colaboradores do Magazine Luiza com 
a fidelidade dos clientes? 

2. Na sua opinião o tipo de condução de relacionamento aplicado no do Magazine Luiza 
é possível ser aplicado em qualquer empresa do varejo? 
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