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“Marketing é tão básico que não pode ser considerado 

uma função separada. É o negócio total visto do ponto de 

vista de seu resultado final, isto é, do ponto de vista do 

consumidor [..]. O sucesso empresarial não é 

determinado pelo fabricante, mas pelo consumidor.”  

Peter Drucker 
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RESUMO 

Este trabalho analisa a evolução do Marketing até o Marketing de 
Relacionamento e suas aplicações no setor do varejo, apresentando fatos que 
vieram a contribuir para uma mudança de paradigma. Os conceitos abordados 
servem de base para analisar as ferramentas utilizadas, bem como os benefícios da 
fidelização no segmento. O uso real do marketing de relacionamento é apresentado 
através de um estudo realizado no departamento de marketing de um shopping, 
representando o varejo. A análise do caso busca conhecer as estratégias e 
tecnologias que são usadas e se baseia em conceitos de autores experts no assunto 
como: Kotler (1994 a 1999), McKenna (1992), Gordon (1998), Cobra (1986), 
Peppers e Rogers (1997), Madia (1997), Zeithaml e Bitner (2003), entre outros. A 
pesquisa bibliográfica e o estudo de caso permitiram concluir que o shopping 
representa um segmento peculiar do setor varejista. Mais do que um distribuidor, é 
um grande prestador de serviços para os consumidores que frequentam o mix de 
lojas que engloba. Desta maneira, as práticas do marketing de relacionamento 
podem contribuir na satisfação e fidelização de clientes deste segmento, através de 
soluções criativas e excelência nos serviços oferecidos.  
 
 

Palavras-chave : Marketing. Relacionamento. Fidelização. Estratégias.Varejo. 
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ABSTRACT 

 This paper examines the evolution of Marketing until the Relationship 
Marketing and its applications in the retail sector, presenting facts that contributed to 
a change of paradigms. The concepts addressed are the basis for analyzing the tools 
used, as well as the loyalty benefits in the segment. The actual use of the relationship 
marketing is presented through a study carried out in the marketing department of a 
mall, representing the retail sector. This analysis aims at getting to know the 
strategies and technologies that are used and is based on the concepts of authors 
and experts in the subject, such as: Kotler (1994 - 1999), McKenna (1992), Gordon 
(1998), Cobra (1986), Peppers e Rogers (1997), Madia (1997), Zeithaml e Bitner 
(2003), among others. The bibliographic search and case study indicated that the 
mall represents a unique segment of the retail sector. More than a distributor, it is a 
major services provider to consumers who attend the mix of stores of the mall. Thus, 
the practices of relationship marketing may contribute to the satisfaction and loyalty 
of customers in this segment, through creative solutions and excellence in services 
offered 

 
 
Key - Words : Marketing. Relationship. Loyalty. Strategy. Retail 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da civilização humana se tem indícios de práticas comerciais 

(trocas, vendas e negociações), em diferentes papéis: seja para gerar lucro, status 

ou para suprir a essencial necessidade da sobrevivência. Essas práticas evoluíram 

junto com a humanidade e mudaram suas estratégias ao longo dos anos devido a 

fatores psicológicos, como hábitos e comportamentos humanos; fatores políticos, 

como as guerras; fatores econômicos, tecnológicos e outros acontecimentos 

históricos relevantes. 

Com o desenvolvimento da economia mundial e com o reflexo de todos estes 

fatores determinantes, essas práticas tiveram que se adequar de forma criativa e 

inteligente para que os negócios pudessem sobreviver e se desenvolver. Nesta 

conjuntura, denominou-se a prática do Marketing, definida de várias maneiras ao 

logo dos anos, por muitos autores e considerada mutante, pois, segundo Kotler 

(1999, não paginado), que estuda o tema há 48 anos, “quando finalmente pensamos 

que compreendemos o Marketing, ele começa a dançar uma nova música e temos 

que acompanhá-lo o melhor que pudermos”. Por isso, a necessidade de estudar o 

tema, considerando-se as várias definições que lhe foram dadas ao longo de 

décadas de mudança no cenário econômico mundial.  

A partir desse contexto, o Marketing passou a ser um termo quase que 

obrigatório quando se fala em sistema de consumo. É um estudo versátil que 

acompanha a evolução das práticas econômicas, analisando todos os fatores 

determinantes e servindo de base para construção das estratégias que conduzam à 

resultados satisfatórios. 

No sistema capitalista em que vivemos, onde a informação não tem fronteiras, 

as ofertas são vastas e a segmentação aumenta cada vez mais, surgiu a 

necessidade de um relacionamento mais próximo com os consumidores, a fim de 

entender suas reais necessidades e conhecer seus hábitos de compra. Assim, 

designou–se o Marketing de Relacionamento, dando início a era da fidelização.  

  Considerando-se também a economia dividida em setores (primário, 

secundário e terciário), podemos levantar peculiaridades nas estratégias e formas de 

se relacionar com os clientes de cada setor. A complexidade do conjunto de 

atividades que compõem o setor de varejo, entendido aqui como objeto de estudo 
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através do segmento de shopping centers, aliada a curiosidade do desenvolvimento 

de estudos nesta área pouco explorada, motivou o desenvolvimento deste estudo.  

Justifica–se, assim, a escolha deste tema: a necessidade e o interesse do 

entendimento das ferramentas de fidelização e relacionamento com clientes no 

mercado atual, não só como consumidores, mas também como futuros 

empreendedores, donos de nossos próprios negócios. Julga-se um desafio, ainda, 

apontar as formas de relacionamento no varejo, já que o setor, até pouco tempo 

evidenciava a postura de venda massiva.  

Todas as mudanças na economia, indústria, globalização, tecnologia e muito 

outros fatores fizeram com que o marketing também se desenvolvesse nas últimas 

décadas. Assim, a premissa das empresas é acompanhar essas mudanças a fim de 

fazer bons negócios e sobreviver no mercado global. Com isso, a fidelização e as 

ferramentas de relacionamento atuam como requisito básico para que as empresas 

conheçam e saibam lidar melhor com seus clientes.  

Neste contexto, os consumidores devem aprender como podem extrair o 

máximo das vantagens oferecidas, uma vez que a concorrência faz com que essas 

empresas busquem cada vez mais tecnologias para aprimorar a comunicação e 

oferecer benefícios aos consumidores.  

Supõe-se que hoje muitas empresas no ramo do varejo, assim como o 

Moinhos Shopping, utilizem um planejamento de marketing que visa estabelecer um 

vínculo mais íntimo com seus clientes. E estes estão cada vez mais exigentes, pois 

a pesquisa de mercado faz com que encontrem exatamente o que procuram, com 

preços acessíveis, ao invés de praticarem a compra por impulso.  

Acredita-se que o marketing de relacionamento não se resume apenas à mais 

um tema da publicidade e da administração. Trata-se de um sistema cujas 

ferramentas estão sempre em evolução e é essencial para o sucesso das empresas, 

principalmente do varejo, definido como parte do setor terciário da economia e que 

representa o elo entre o consumidor final e o fornecedor. 

O tema deste trabalho é estudar o Marketing em sua evolução, até o conceito 

de relacionamento, averiguando o uso de suas ferramentas no setor do varejo, 

representado aqui por um shopping de Porto Alegre, o Moinhos Shopping, através 

de um estudo de caso. Em relação ao tema, fica então o problema de pesquisa: 

quais são as ferramentas e estratégias de relacionamento que o shopping usa 

atualmente e quais as mudanças ocorridas ao longo dos últimos três anos? 



 

 

16 

O objetivo geral é justamente analisar quais as ferramentas de Marketing de 

Relacionamento são utilizadas pelo shopping nos dias de hoje para fidelizar seus 

clientes, observando a evolução das estratégias usadas desde o ano de 2006, 

quando foi feito um levantamento deste mesmo assunto através de uma entrevista 

com o setor de marketing da empresa. Esse levantamento foi feito em virtude da 

disciplina de Pesquisa em Comunicação, que antecede a produção do trabalho de 

conclusão, já visando o desenvolvimento do tema. Na oportunidade, a entrevista foi 

aplicada em uma funcionária responsável pelo desenvolvimento de negócios do 

marketing do Shopping e permitiu conhecer como se dava o relacionamento com os 

clientes na época.  

Desta forma, apresentar-se-ão os resultados deste período analisando quais 

métodos tiveram sucesso, quais as mudanças que ocorreram de lá para cá e quais 

os motivos que levaram às aplicações atuais. 

Os objetivos específicos são: 

• Averiguar, através da revisão bibliográfica, a história do marketing, os 

conceitos e sua evolução até o marketing de relacionamento. 

• Compreender o setor de varejo, no segmento shopping centers. 

• Apontar os benefícios do uso do marketing de relacionamento no varejo, 

em shopping centers. 

• Analisar as estratégias, tecnologias e o uso real do marketing de 

relacionamento no departamento de marketing do Shopping.  

• Identificar os resultados do uso dessas práticas nos últimos três anos.  

A metodologia utilizada neste trabalho para mostrar o uso real do marketing 

de relacionamento e suas ferramentas no ramo do varejo, foi fundamentada na 

pesquisa bibliográfica com autores como Philip Kotler, Ian Gordon e Francisco 

Madia. Também foram utilizados artigos e pesquisas na internet que ilustram o 

panorama econômico e varejista. Foi realizado um estudo de caso no departamento 

de marketing do Shopping Moinhos, escolhido para representar o segmento do 

varejo e desenvolver o assunto em questão. O estudo de caso, segundo Yin (2001, 

p. 32), “é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” 
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O estudo feito através de pesquisa exploratória com visitas, análises in loco e 

entrevista em profundidade definida por Duarte e Barros (2008, p. 62) como sendo: 

 
[...] o recurso metodológico que busca, com base em teorias e 

pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da 
experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que 
se deseja conhecer.  

 

A entrevista, aplicada ao Coordenador de Marketing do Shopping e à Gerente 

de Relacionamento, levantou o histórico das estratégias de marketing utilizadas nos 

últimos três anos, avaliando resultados, consequências e o impacto destas junto aos 

consumidores do shopping.  Segue os parâmetros da definição de Yin (2001, p. 41), 

quando afirma que “o projeto é a seqüência lógica que conecta os dados empíricos 

às questões de pesquisa iniciais do estudo e, em última análise, às suas 

conclusões.” Da mesma forma, Duarte e Barros (2008) citam que o estudo de caso 

utiliza para a coleta de informações algumas fontes como: documentos, registros em 

arquivo, entrevistas e observação direta. Neste caso, além da entrevista, foram 

utilizados os dados do projeto, desenvolvido em 2006 na disciplina de Pesquisa em 

Comunicação, que levantaram quais eram as estratégias de relacionamento com os 

clientes na época. 

Os capítulos estão divididos por assunto com a intenção de facilitar a 

compreensão dos objetivos do trabalho. Primeiramente veremos a introdução, 

comentando e justificando a respeito das abordagens e objetivos deste estudo.  

O capítulo 2 inicia-se com a fundamentação teórica, baseada em autores 

como Kotler (obras consultadas de 1998 à 1999), McKenna (1992), Gordon (1998), 

Peppers e Rogers (1997), Madia (1997), Las Casas (2001), Schimitt (2000) e 

Zeithaml e Bitner (2003) e  comenta sobre a história e os princípios do marketing 

até a evolução das definições do conceito, assim como os fundamentos do 

marketing tradicional e a chegada a era do relacionamento, onde se estudam as 

definições e as ferramentas usadas.  

 Em seguida, no capítulo 3, faz–se um breve estudo dos setores da economia 

(primário, secundário e terciário), apresentando o setor do varejo, o segmento de 

shopping centers e as ferramentas de relacionamento utilizadas para retenção e 

fidelização de seus clientes, assim como o marketing de serviços. Fundamenta-se 

nas obras de Pinheiro e Gullo (2005), Ângelo (1994), Souki (2006), Verri (1996) e 

Underhill (2204). Apresenta-se aqui, o objeto de estudo, o Moinhos Shopping.  
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O último capítulo verifica na prática, através do estudo de caso, que utiliza 

como amostra do segmento do varejo um shopping, a real utilização dessas 

ferramentas do marketing de relacionamento, com seus benefícios e resultados. 

Baseado em teorias de autores como Yin (2001) e Duarte e Barros (2008). 

Apresentar-se-á a análise dos resultados obtidos através da pesquisa realizada, 

relacionando com as teorias estudadas anteriormente. 

Ao final, são apresentadas as contribuições deste estudo para o 

conhecimento científico e para a prática executiva do marketing de relacionamento 

no Shopping.  
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2 MARKETING 

 

Neste capítulo são relatados fatos históricos que contribuíram para o 

surgimento e desenvolvimento do marketing na economia mundial. O relato se dá 

através da pesquisa bibliográfica de obras que narram fatores relevantes para o 

estudo, desde o início da humanidade. O presente capítulo abre precedente para a 

discussão a respeito da história e evolução do marketing, do tradicional ao 

relacionamento com suas ferramentas de fidelização, utilizadas atualmente. As 

obras citadas são de autores de referência para o assunto, tais como: Kotler (obras 

consultadas de 1994 à 1999), McKenna (1992), Gordon (1998), Peppers e Rogers 

(1997), Madia (1997), Las Casas (2001), Schimitt (2000) e Zeithaml e Bitner (2003).  

 

2.1 A HISTÓRIA DO MARKETING 

 

Para entender o significado de marketing, Las Casas (2001, p. 14) afirma que 

devemos começar com a definição clássica da literatura mercadológica: “em 1960, 

a Associação Americana de Marketing definiu-o como: ‘o desempenho das 

atividades comerciais que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao 

consumidor ou usuário’”. Segundo o autor, no Brasil, nos anos 50, marketing era 

traduzido como mercadologia.  

Através do levantamento de fatores históricos, percebe-se que desde o início 

da história da humanidade, já se ouvia rumores a respeito de manifestações sobre o 

marketing. Madia (2007) cita que a própria Bíblia apresenta referências de práticas 

comerciais ainda no Império Romano, com as relações entre África e Ásia. Las 

Casas (2001) complementa citando que, no sentido operacional (sistemas de 

comercialização de produtos), podemos afirmar que o marketing era praticado até 

mesmo na Idade Média.  

 Em 1978, William Nickels escreveu sobre a história e evolução dos princípios 

do marketing. A obra, apesar de escrita em 1978, ainda ilustra bem este histórico. 

Segundo o autor, desde que os primeiros colonizadores estavam tentando 
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sobreviver na América, depois da Guerra Civil, a filosofia dos negócios era: produzir 

tanto quanto é possível porque existe um mercado ilimitado.  

A capacidade de produção era limitada, e a demanda por produtos era 

grande, por isso, a filosofia foi lógica e lucrativa. Os empresários eram, em sua 

maioria, fazendeiros, carpinteiros e comerciantes, responsáveis pelas necessidades 

básicas de habitação alimentação e vestuário da população. As empresas tinham 

uma orientação para produção, pouco se pensava em marketing. Mesmo assim a 

economia girava bem, pois os produtos eram vendidos assim que produzidos.  

 Nickels (1978) cita ainda que, de 1890 a 1920, os negócios cresceram e a 

produção era de massa. As linhas de automóveis eram um exemplo, assim como 

grandes corporações, que tinham controle sobre grande parte da indústria do 

açúcar, óleo e outros. Nesta época, a capacidade de produção muitas vezes excedia 

a demanda de mercado, o que tornou a filosofia de “orientação para produção” uma 

“orientação para a venda”. As atenções se voltaram para promoção dos produtos e 

as empresas se mobilizaram pelo esforço das vendas.  

 Curiosamente, psicólogos e outros profissionais treinados começaram a 

escrever livros com temas como “vencer objeções, enfrentar problemas”. Visavam 

mostrar como conceitos psicológicos poderiam ser utilizados para persuadir os 

outros a comprar. O cliente era geralmente visto como um objeto a ser movido e 

manipulado na busca de maiores lucros.  

 Durante os anos 20, os vendedores encontraram pouca resistência aos seus 

apelos. Esses foram os "raring twenties" (NICKELS, 1978, p. 51), um período de 

rápido crescimento econômico. Mas a década terminou com uma queda brusca, com 

a “Grande Depressão”, que atravessou os anos 30. Depois da II Guerra Mundial, 

houve uma enorme demanda por bens e serviços entre os soldados que estavam 

retornando e começando uma nova vida com suas famílias.  Foi durante esses anos 

pós-guerra que o baby boom (aumento na natalidade do pós-guerra) começou, 

iniciando também o boom no consumo de produtos.  

Iniciou-se, assim, um período de relativa prosperidade depois da guerra e as 

empresas começaram a reconhecer a necessidade de trabalhar com os seus 

clientes, em vez de continuar a filosofia de vender aos clientes. A orientação para as 

vendas, que predominou por tantos anos, foi sendo lentamente substituída por 

aquilo que agora é conhecido como o “conceito de Marketing” (NICKELS, 1978). 
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Gordon (2001) caracteriza a história do marketing nas décadas seguintes 

como: 

• Anos 60: expansão de mercados de consumo e negócios, diversidade de 

produtos; 

• Anos 70: mercado em ritmo lento, crescimento desigual dos segmentos, 

empresas direcionando negócios e cortando custos; 

• Anos 80: crescimento de mercados sofisticados e da concorrência, 

inovações nos produtos; 

• Início dos anos 90: simplificação de produtos, mercados de massa, 

cooperação e competição com a concorrência; 

• Final dos anos 90: expansão renovada de mercados sofisticados, aumento 

no preço, parcerias, desafios, enfoque no relacionamento.  

Madia (2007) cita a chegada do marketing no Brasil, em 1950, com as empresas 

multinacionais que se instalavam no país, trazendo esta nova filosofia de administração 

de empresas. Foi nesta época que surgiu, em São Paulo, o primeiro supermercado do 

país, marcando o início da sofisticação do varejo no Brasil. Também neste período, 

chegou a televisão. Fatos como estes representam marcos na história da evolução do 

Marketing no Brasil. A partir deles, houve o desenvolvimento desta ciência no país. 

 

2.2  DEFINIÇÕES E EVOLUÇÃO DO CONCEITO 

 

A compreensão do termo Marketing pode ser apresentada através de 

algumas definições citadas abaixo, ao longo dos anos e com todas suas mudanças 

de foco: 

• Atender a necessidade de maneira lucrativa, segundo Kotler (1994);  

• Marketing é a arte de descobrir necessidades, explorá-las e lucrar com 

elas, por Kotler (1999) em outra obra sobre o mesmo tema; 

• É o processo de planejar e executar a concepção, definição do preço, 

promoção e distribuição de idéias, bens e serviços, criando trocas, que 
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atendam a objetivos individuais e organizacionais, por Boone e Kurtz 

(1999), no livro Marketing Contemporâneo ; 

• Marketing é circunstância. A essência do marketing é o ser humano, 

portanto, marketing é, antes de tudo, antropomarketing, definição de artigo 

no site da Associação Brasileira de Marketing Direto (ABEMD), 

www.abemd.org.br; 

• Marketing consiste em todas as atividades pelas quais uma empresa se 

adapta a seu ambiente – criativa e rentavelmente (COREY, citado por 

KOTLER, 1994). 

Baseado nas semelhanças dessas definições, Kotler (1994) resume o modelo 

de interesses do marketing numa cadeia formada por: atividades humanas que 

ocorrem em relação ao mercado a fim de satisfazer necessidades e desejos dos 

clientes.  

Resgatando a origem do termo, Nickels (1978) cita que o marketing foi visto 

pela primeira vez como um ramo de negócios em 1902. Nesta época era definido 

como um processo de distribuição. Ainda nessa época, a American Marketing 

Association (AMA) definiu marketing como “o desempenho de atividades 

empresariais que direcionam o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor 

ou usuário” (NICKELS 1978, p. 7).  

O autor apresenta também mais definições do termo, como uma popular, 

descrita em 1950, que diz que marketing seria a distribuição de um padrão de vida 

para a sociedade.  Durante o período de 1900 a 1960, o marketing geralmente era 

considerado como atividade de negócios e haviam muitos conceitos para o 

significado. Fenômeno comercial, sentido do objetivo do negócio, processo 

econômico, estrutura das organizações, o processo de troca ou transferência de 

posse de produtos, processo de demanda e suprimento, entre outros (NICKELS, 

1978). 

Durante os anos 60, a ênfase no marketing foi substituída pela ênfase no 

gerenciamento de marketing. Assim, segundo o autor (1978, p. 8), foi enfatizada a 

definição de “gestão dos fluxos de bens e serviços do produtor ao consumidor”.  

Em 1970, surgiu a necessidade de definir outra visão para o marketing. Os 

conceitos foram ampliados e incluídas mais atividades, mudando para melhor. Os 

textos modernos reconheciam o marketing como "aquelas atividades realizadas por 

indivíduos ou organizações, visando lucro ou sem fins lucrativos, que permite, facilita 
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e incentiva o intercâmbio com a satisfação de ambas as partes", ou como "atividade 

humana dirigida a satisfazer necessidades e desejos através de processo de troca", 

ou como "troca de atividades realizadas por indivíduos e organizações com a  

finalidade de satisfação dos desejos humanos" (NICKELS, 1978, p. 8). Anos depois, 

Kotler (1999, p. 11) ainda afirmava que “a troca emerge como o conceito central 

subjacente ao marketing”, já que todos os indivíduos, de todas as classes desejam 

uma reação a partir de uma ação que se baseia na oferta de algo de valor.  

Para Kotler (1994), nos anos 80 as empresas começaram a decodificar o 

termo marketing com “excelência em qualidade”. E que nos anos 90, tornou-se uma 

ação orientada e dirigida para o consumidor.  

Em suma, Las Casas (2001) conclui, simplificando a evolução do conceito a 

partir de mudanças na ênfase da comercialização, que passou por três fases, 

basicamente: 

1. Era da produção: demanda maior que oferta e consumidores ansiosos 

por produtos e serviços. Com a Revolução Industrial a produtividade 

aumentou; 

2. Era de vendas (1930): excessos de oferta, produção em série, 

estoques lotados, abordagens agressivas e comercialização dirigida às 

vendas; 

3. Era do marketing (1950): mudança de paradigma quanto às táticas de 

comercialização. Interesse em conquista e manutenção de negócios a 

longo prazo. Valorização do consumidor, dos seus desejos e 

necessidades.  

 A maioria das definições citadas mostram que a essência do marketing busca 

o processo de troca, onde duas ou mais partes se dão algo  de valor, com a 

finalidade de satisfazer necessidades recíprocas, isto é, a atividade de marketing se 

baseia em uma empresa que oferece seus produtos a clientes dispostos a darem 

algo em troca para satisfazerem suas necessidades. E que cada década, conforme 

Kotler (1994), exigiu que a administração da empresa pensasse criticamente sobre 

seus objetivos, estratégias e táticas, criando novos cenários para o marketing. 
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2.3 MARKETING TRADICIONAL 

 

Durante muitos anos a maioria das empresas abordaram o marketing como 

um conjunto de transações não-interligadas entre vendedor e cliente (NICKELS e 

WOOD, 1999). Os vendedores focavam-se em trocas individuais e isoladas que 

satisfaziam a necessidade de algum cliente em um determinado local e hora. Estes 

também concentravam maior energia em atrair novos clientes do que em estimular 

novas torças dos mesmos. Segundo os autores, este é o sistema do marketing 

tradicional, também definido por eles como marketing transacional, em que: 

• A ênfase está em conquistar novos clientes; 

• Orientação para o curto prazo; 

• Interesse em realizar uma única venda; 

• Compromisso limitado com os clientes e com o serviço; 

• Qualidade é uma preocupação somente da produção; 

 

2.3.1 Definições 

 

Conforme Nickels e Wood (1999), ainda em 1948, a American Marketing 

Association (AMA) definia o marketing como sendo a realização das atividades de 

negócios dirigidas ao fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor, ou seja, 

era considerado uma estrada onde bens e serviços viajavam desde os produtores 

até os consumidores. Os autores citam ainda que, nas antigas definições, o 

marketing era visto apenas como um processo que estabelecia e mantinha relações 

de troca entre grupos de interesse, não reconhecendo o valor de se construir 

relacionamentos de longo prazo.  
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2.3.2  Características do marketing tradicional 

 

O marketing tradicional se fundamenta em alguns pilares, como já citava 

Nickels (1978) no final da década de 70. Para o autor, o conceito de Marketing foi 

interpretado de formas diferentes, por vários autores. Mas basicamente se focava 

em três estratégias gerenciais tradicionais: 

1 – Orientação para o consumo;  

 2 - A coordenação e integração de esforços corporativos;  

 3 – Orientação para o lucro. 

 Após 22 anos, Bernd Schmitt (2000, p. 28), reafirmou o conceito:  

 

Os princípios e conceitos do marketing tradicional descrevem a 
natureza do produto, comportamento do consumidor e a atividade 
competitiva do mercado. São usados para criar novos produtos, planejar 
linhas e marcas de produtos, desenvolver comunicações e responder à 
concorrência.  

  

O autor afirma que o marketing tradicional tem seu foco nas características 

funcionais e nos benefícios do produto. As empresas acreditam que os clientes 

escolhem racionalmente os produtos pelas suas características, assim, compram 

aqueles que tenham maior utilidade geral. Al Ries e Trout (2003) concordam e 

caracterizam a Era do Produto. Por exemplo, a propaganda usada para divulgar 

produtos e serviços na visão do marketing tradicional se baseia numa boa técnica 

de persuasão e um bom dinheiro para promovê-la. As agências concentram as 

atenções nas características do produto e nos benefícios que ela pode trazer para o 

consumidor. Ora, o produto é sempre o mesmo, nesse caso somente resta anunciar 

que está novo e melhorado, através de uma informação destacada com uma faixa 

enorme na embalagem, segundo os autores. É a propaganda de massa, divulgando 

o produto no maior número de canais possíveis, para o maior número de clientes 

também. 

 Outra característica do marketing tradicional é a visão da concorrência, que 

neste âmbito se restringe apenas entre tipos de produtos da mesma linha, conforme 

o exemplo do autor: “os perfumes da Chanel concorrem com os da Dior (e não com 
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os da Lancôme, L’Oréal ou com os vendidos nas lojas de varejo popular)” 

(SCHIMITT, 2000 p. 31).  

 Para Grönroos (1995), a atividade de marketing tradicional dentro da 

empresa é vista como uma função meramente comercial, desempenhada 

separadamente por um grupo de especialistas organizados em departamento 

próprio de marketing ou vendas. O resto da organização não tem responsabilidade 

pelos clientes e nem pelo marketing. Assim, estes especialistas são as únicas 

pessoas a terem um impacto sobre a visão que os clientes tem da empresa e de 

seus comportamentos de compra. Os demais não compartilham desta visão. O 

autor define esta como sendo uma visão de marketing apenas como um conjunto de 

ferramentas, já que se concentra apenas na mão de alguns especialistas dotados 

de know-how enquanto que os demais setores da empresa não precisam se 

preocupar com os desejos e anseios dos clientes.    

 Os métodos e ferramentas do marketing tradicional são analíticos, 

quantitativos e verbais. Segundo o autor, os mais usados são: modelos de 

regressão (análise de informações que possam prever a compra com base em 

hipóteses de importância relativa), mapas de posicionamento (gráficos 

comparativos de marcas) e análise conjunta (análise de produtos que tenham 

características e benefícios semelhantes feita pelos consumidores). O esquema a 

seguir ilustra as peculiaridades do marketing tradicional: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1: Características do marketing tradicional. 
Fonte: SCHMITT, 2000, p. 29 
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Conforme o autor já afirmava anteriormente, no marketing tradicional, os 

produtos são padronizados e não diferenciam seus clientes. Assim, se a empresa 

perde um cliente e ganha outro, seu mercado permanece estável. A empresa 

desenvolve seu produto para um “cliente X” e este não é necessariamente um 

cliente fiel.  A comunicação é de massa porque a intenção é que o número de 

clientes aumente cada vez mais, aumentando, consequentemente sua participação 

no mercado. Este é o princípio da produção, segundo Kotler (1994), onde os 

clientes dão preferência àqueles produtos que estão amplamente disponíveis e por 

um custo baixo. 

O objetivo final é o aumento do lucro, a empresa produz bens e serviços e os 

vende. Não há reconhecimento de marca, não há comprometimento do vendedor 

com o comprador, preferência, lealdade ou diferenciação de produto. Além disso, 

com o aumento da competição, surgiram cada vez mais ofertas, tornando difícil 

agregar valor para os compradores, a partir da colocação de Mckenna (1992). 

Peppers e Rogers (1997) também comentam o marketing tradicional com 

foco no produto e concentrado no que os clientes têm em comum a fim de vender 

para um público maior. Ele quer sempre encontrar o próximo cliente para um dado 

produto. E esse marketing massivo se tornou ineficaz, pois a padronização, com 

baixo custo de produção e distribuição para a empresa, não ofereceu mais os 

benefícios exigidos pelo consumidor. 

Kotler (1999, p. 25) classifica o marketing tradicional como: 

 

O marketing de Neandertal que consiste nas seguintes práticas: 
equiparar marketing e vendas, enfatizar a conquista de clientes e não a 
manutenção dos mesmos, tentar lucrar em cada transação em vez de lucrar 
gerenciando o valor do tempo de vida de um cliente, elevar preços com base 
em markup1, em vez de determinar preços por metas, planejar cada 
ferramenta de comunicação separadamente em vez de integrá-las, vender o 
produto em vez de tentar compreender e atender às reais necessidades dos 
clientes. 

 

Nesse contexto, o autor define que essas práticas eram exercidas pelo 

gerente de marketing que popularmente era alguém cuja tarefa se resumia em 

                                                
1 Porcentagem do custo ou preço de um produto acrescentado ao custo para obter o preço da 
venda.  
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estimular a demanda para os produtos da empresa (KOTLER 1994). Suas metas 

estavam baseadas nos conceitos da venda. Praticava pouca pesquisa a fim de 

levantar o que o público precisa, mas fomentava muito a venda para fazer com que 

este público aceitasse o que se produzia. Essas práticas traziam sérios riscos, pois 

esse marketing baseado em venda agressiva partia do princípio que os 

consumidores que são estimulados a comprar os produtos, vão gostar deles. 

Porém, se não gostarem, vão falar mal deles para amigos e conhecidos, poderão 

fazer reclamações junto a órgãos de proteção ao consumidor e não comprarão 

novamente, encerrando o ciclo de relações com a empresa, afirma Kotler (1994). 

Mais uma vez se fez necessário uma mudança de valores para pensar em soluções 

a longo prazo. Comenta-se sobre esta mudança a seguir.  

 

2.4 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

 De acordo com o cenário visto anteriormente, onde o foco estava na 

produção e já sem sucesso, gerando estoques lotados e sem diferenciação de 

marca, se fez necessária uma mudança de valores que desencadeou o 

desenvolvimento de ações voltadas para o relacionamento com os clientes. Estas 

mudanças deram ao marketing um novo enfoque, fazendo com que surgisse assim, 

a prática do marketing de relacionamento.   

 

2.4.1 Definições  

 

Marketing de Relacionamento é definido por Gordon (1998, p. 31) como “o 

processo contínuo de identificação e criação de novos valores com clientes 

individuais e compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de 

parceria”. O cliente passa a ser o centro das atenções. Dessa forma, Bretzke (2000) 

afirma que o conceito de marketing evoluiu para marketing de banco de dados 

contínuo e personalizado, com características específicas para sustentar esse 

propósito. A seguir, aprofunda-se o estudo sobre essas principais características 

que fundamentam o marketing de relacionamento com os clientes.  
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2.4.2  Características do marketing de relacionamen to 

 

Madia (2007) relata que até os anos 50, as cidades eram pequenas, em sua 

maioria, porque ainda não havia começado o êxodo rural. Naquele momento, 

praticava-se sem ter conhecimento técnico, um marketing de qualidade e individual. 

As mercearias, armazéns, farmácias e o pequeno varejo, sabiam tudo sobre sues 

clientes. Assim, sempre que chegava a mercadoria, mandavam alguém avisar os 

interessados. Utilizavam também as cadernetas de pagamento no final do mês, 

podendo observar a freqüência e comportamento de compra dos clientes. Essa 

pode ser considerada a pré-história do relacionamento.  

McKenna (1992, p. 5) define a mudança: “da manipulação à verdadeira 

participação do cliente”. Isso significa a compreensão de comportamentos, de 

mercados – alvo e a capacidade de estar apto a criar valor superior de forma 

contínua.  A empresa deve estar voltada para a prática de negócios a longo prazo 

com o cliente, monitorando o ambiente competitivo no qual está inserida. Zeithaml e 

Bitner (2003) afirmam que houve uma alteração no foco quando se fala em 

marketing, saindo das transações e evoluindo para os relacionamentos. As autoras 

citam que “o objetivo básico do marketing de relacionamento é a construção e a 

manutenção de uma base de cientes comprometidos que sejam rentáveis para a 

organização” (ZEITHAML e BITNER 2003, p. 139).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Metas do marketing de relacionamento 
Fonte: ZEITHAML e BITNER 2003, p. 140. 
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Assim, a empresa vê quem realmente os clientes são e o que eles esperam 

dela, criando ótimas oportunidades de negócios. Conforme Swift (2001) essa 

abordagem modificou a tradicional descrição do marketing “dos quatro Ps”, 

demonstrando mais foco no cliente, agora “os quatro Cs”.  

 

OS QUATRO Ps OS QUATRO Cs 

Produto Clientes em suas necessidades e desejos 

Preço Custo para o cliente 

Ponto Conveniência 

Promoção Comunicação 

 

 

 

Para McKenna (1992), a quebra do paradigma entre o marketing tradicional e 

o marketing de relacionamento se deu devido a fatores como: 

1 – Declínio do marketing de massa; 

2 – Aperfeiçoamento contínuo dos submercados;  

3 – Customização dos serviços e produtos; 

4 – Intensificação da competição mundial; 

5 – Uso de novas ferramentas tecnológicas nos negócios; 

6 – Diversidade de produtos e serviços até em pequenos segmentos de 

mercado; 

7 – Mercados cada vez mais segmentados; 

8 – Pouca distinção entre os produtos; 

9 – Produtos com ciclos de vida curtos; 

Outro fator que desencadeou a mudança foi que, desde a metade do século 

XX, com as revoluções tecnológicas, quando as novas Tecnologias da Informação 

se expandiram, penetraram em todo o tecido social e transformaram o planeta na 

“Aldeia Global” preconizada por Marshall McLuhan (1971, pág. 35 a 53), inúmeras 

mudanças ocorreram na economia e no mercado de consumo: 

 
O computador é, sob qualquer ponto de vista, a mais extraordinária 

de todas as vestes tecnológicas jamais elaboradas pelo homem, pois ele é 
uma extensão do nosso sistema nervoso central. (...). Muitas pessoas já 
indicaram que a revolução do computador é maior que a da roda em seu 
poder de remodelar a visão humana e sua organização. 

 

Tabela 1: Os quatro Ps e os quatro Cs 
Fonte: SWIFT 2001, p. 79. 
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Além disso, a tecnologia da informação2 (TI) permitiu a criação de diversos 

canais de comunicação no mundo inteiro. Permitindo maior aproximação das 

empresas com os clientes. A quebra de fronteiras criou um novo ambiente 

competitivo.  

Hoje, o consumidor vê surgir a cada dia, um novo produto, desdobrado ou 

não de uma mesma linha para atender exatamente a sua necessidade. Esse 

produto pode ter sido desenhado num país, fabricado em outro e vendido num 

terceiro. Os benefícios para o próprio consumidor são grandes, mas assim, a sua 

fidelidade não está direcionada para uma empresa em especial.  

 Segundo Mckenna (1992), a partir deste histórico, tudo indica que a 

estratégia para o futuro é ”saber lidar com um mercado em mutação”. As empresas 

devem estar atentas para aprender explorar e se adaptar ás novas formas de 

relacionamento com seus clientes. E isso não está condicionado a fatores 

econômicos e sim à criatividade de criar vantagens competitivas sustentáveis 

capazes de diferenciar e manter seus produtos e serviços no mercado sem que 

estes tenham um ciclo de vida curto.  

O autor questiona como desenvolver relações duradouras com os clientes 

para que, ao invés de experimentarem vários produtos e serviços de marcas 

diferentes, fiquem comprometidos em consumir a longo prazo os de sua empresa? 

A tarefa das empresas hoje não se resume a conquistar clientes e sim antecipar 

seus desejos, satisfazê-los e mantê-los, ganhando mercado. A informação é a arma 

necessária. Tendo todas as informações de seus clientes, as empresas podem 

descobrir o que eles querem. Também podem selecionar clientes corretos e 

oferecer os produtos que eles desejam, com um atendimento personalizado, 

trazendo um relacionamento duradouro e benéfico para todos.  

O objetivo do marketing de relacionamento é a retenção de clientes. É um 

processo contínuo de criação e compartilhamento de valores com clientes que a 

empresa deseja atender. O relacionamento não começa nem termina na venda, 

interessa a toda empresa e deve envolver todos os funcionários. Os 

relacionamentos se tornam mais importantes do que a fábrica física. Para McKenna 

                                                
2 A função das organizações de TI é fornecer estratégia, localização, rede, tecnologia, informações e 
processos para facilitar o trabalho das empresas na coleta, gerenciamento, proteção e provimento de 
acesso aos dados (SWIFT 2001, p. 69). 
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(1992), o marketing não deve ser entendido como uma função separada da 

empresa, distante de funções como desenvolvimento de novos produtos (P & D), 

produção, finanças e vendas. Deve ser uma atividade integrada difundida da 

recepção à diretoria. O marketing mantém relações tanto com a infra-estrutura 

como com o cliente. Por exemplo, o departamento de engenharia e 

desenvolvimento estando por dentro do trabalho dos vendedores, tem uma melhor 

noção de como desenvolver e aprimorar os produtos. Da mesma forma, Gordon 

(2001, p. 39) cita que: 

 

Em geral, ao aplicar os princípios do marketing de relacionamento, 
cada pessoa dentro da empresa se comunica e cria valor com seu cliente 
correspondente sob a orientação geral do gerente de relacionamento. 
Assim o presidente se comunica com o presidente do cliente, o 
departamento de TI de uma empresa comunica-se com o da outra, o 
departamento de P&D com os usuários e assim por diante. 

 

Régis McKenna (1992) cita o marketing baseado no conhecimento e na 

experiência. Dentro deste conceito, a empresa deve não só, dominar uma escala de 

conhecimento (de tecnologias, concorrência, clientes, novas fontes e informações 

que podem alterar o mercado, de sua própria organização, de seus recursos e de 

seu público interno), como também desenvolver experiência na sua área e com 

seus clientes, de maneira a monitorá-los através de análises de feedback. A 

informação entre cliente e empresa deve ser bilateral. O cliente deve ter canais 

diretos para opinar e sugerir, enquanto que a empresa deve ter acesso às suas 

opiniões para que possa deter o mercado, estabelecer diálogos, customizar e 

transformar produtos.  

Podemos ver que nesta breve análise que marketing sempre foi encarado 

como a técnica de vender produtos. Hoje, ele é a arte de construir relacionamentos.  

 

 

 

 



 

 

33 

2.5 AS FERRAMENTAS DO MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Dentro do marketing de relacionamento, desenvolvem-se esquemas 

utilizando tecnologias ou não, para conhecer, manter e recompensar os clientes 

pela sua frequência e constância. Utilizam-se modelos onde o cliente é 

recompensado com bônus, prêmios e incentivos. Outros modelos visam gerar 

conhecimento sobre a marca. Assim, envia-se, mediante aprovação, materiais 

informativos educando o consumo daquele produto. Agrega-se também, alguns 

serviços, mediante à compra de produtos. Empresas não-concorrentes podem fazer 

alianças para agregar valor em algumas situações também. Enfim, cada modelo 

busca criar maior interação e manter diferenciais para estabilizar a relação com o 

cliente. Veremos a seguir alguns canais e ferramentas utilizadas para se comunicar 

e manter o relacionamento com os clientes.  

 

2.5.1 Internet 

 

De acordo com artigo escrito por Jéssica O’Callaghan, em 2008, para a 

revista Consumidor Moderno (N° 130, Outubro/2008, p. 18), a  internet abriu um 

leque enorme de possibilidades de interação com o consumidor e não se trata 

somente de uma revolução, mas sim de uma espiral contínua de revoluções.  

Alguns dados que demonstram como os consumidores estão usando cada 

vez mais a Internet (Revista Consumidor Moderno, Out. 2008. p. 18): 

• O Myspace3 tem mais de 100 milhões de usuários; 

• Um novo blog é criado a cada três segundos; 

• 13 horas de mídia são incluídas no Youtube4 a cada minuto; 

• Temos mais de 1,2 bilhão de usuários de internet no mundo. Há dez anos 

eram 70 milhões; 

                                                
3 MySpace é uma comunidade on-line, de domínio do Google  que permite encontrar amigos – Fonte: 
http://www.myspace.com 
4 YouTube permite que as pessoas carreguem e compartilhem clipes de vídeo em toda a Internet 
através de sites, dispositivos móveis, blogs e e-mail. Pertence ao Google – Fonte: 
http://www.toutube.com 
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• 250 milhões de pessoas no mundo participam de pelo menos uma rede 

social. 

Seguindo essa linha, o publicitário Marcelo Morem, em artigo escrito para 

Revista da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil5 (ADVB) 

(Publicação especial da ADVB/RS 2007) cita que há alguns anos atrás 

aprendíamos na Universidade que o modelo de comunicação era baseado no 

esquema emissor – mensagem – receptor. Isso até a chegada da internet 

comercial, em meados dos anos 90. Começou então um processo veloz de 

transformação mudando as relações das empresas com seus concorrentes, clientes 

e fornecedores.  

Neste contexto, surgiu o termo “2.0”. Tim O’Reiily (2006), classifica a Web 2.0 

como a última geração de serviços online que potencializou as formas de 

publicação, compartilhamento e organização de informações na net, além de 

ampliar os espaços de interação.  Trata-se de uma combinação de técnicas de 

informática aliadas a um conjunto de novas estratégias mercadológicas e a 

processos de comunicação mediados pelo computador. Antes os sites eram vistos 

como unidades isoladas. A tecnologia 2.0 os tornou uma estrutura integrada de 

funcionalidades e conteúdo.   

O’Reilly (2006) classifica essa transição como a passagem da ênfase na 

publicação para a participação. Agora a rede proporciona maiores possibilidades de 

interação cliente X empresa: blogs para receber comentários, sites que possibilitam 

assinaturas para atendimento mais personalizado, enciclopédias colaborativas 

como a Wikipédia 6
, webjornalismo participativo, comunidades virtuais em sites de 

relacionamento como o Orkut 7 e chats de atendimento online nos portais são 

alguns exemplos. Estes fatores contribuem para maior eficiência na análise do 

feedback, como já citava McKenna (1992) no capítulo anterior.  

O consumidor “2.0” pode ser uma ameaça para as empresas que não estão 

preparadas, mas também pode ser um aliado atuando como um elo, ajudando – as 

a desenhar produtos customizados. 

 
                                                
5 ADVB/RS é uma entidade sem fins lucrativos focada no aprimoramento, no fomento, na difusão e na 
valorização de técnicas de marketing e vendas – Fonte:  http://www.advb.com.br 
6 Enciclopédia livre construída por milhares de colaboradores de todas as partes do mundo. Este é 
um site baseado no conceito de Wiki Wiki, o que significa que qualquer internauta pode editar 
conteúdo -  Fonte http://www.wikipedia.org 
7 Rede social online que proporciona contato com pessoas do mundo todo por meio de fotos e 
mensagens - Fonte http://www.orkut.com 
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Em outro âmbito, define-se também a internet como ambiente de negócios, 

uma vez que, segundo Swift (2001), operacionalmente a tendência é positiva e os 

custos são atraentes. Assim, modelos de e-commerce 8 estão cada vez mais 

contribuindo ou até mesmo substituindo as empresas físicas. De acordo com 

Gordon (2001) os consumidores usam intensamente a internet para fazer compras, 

operações financeiras e obter informações.  

 

2.5.2 Análise do feedback 

 

Pimenta (2002) define feedback como um canal de comunicação 

especializado que permite ao sistema avaliar seu comportamento. É composto de 

entradas (inputs), que nas empresas são representadas por materiais, recursos 

humanos, dinheiro e máquinas, e por saídas (outputs), que são os produtos, 

serviços, informações, etc. 

Para Peppers e Rogers (1997), o ciclo de feedback do cliente é composto 

por: informação (conhecer individualmente o cliente e lembra – se dele), 

comunicação (saber o que ele quer) e produção (fazer o que ele quer e averiguar se 

ficou satisfeito). Citam, ainda, que na empresa tradicional, elaboram-se mensagens 

persuasivas e eficazes, enquanto que o marketing de relacionamento “tenta evocar 

o mais eficiente e proveitoso feedback dos clientes“ (PEPERS e ROGERS 1997, p. 

219). 

Os autores consideram o feedback um elemento indispensável nos 

relacionamentos com clientes. As empresas devem obter mais feedback com seu 

cliente para reforçar o relacionamento, porém, protegendo sua privacidade. Ele atua 

como papel integrador entre cliente – produto – concorrência. Cada interação 

proporciona a captura de informações que serão eficientes nas suas outras 

operações guiando a produção de bens e serviços de forma individual. Vavra (1993, 

p. 107) concorda, citando que “o principal mecanismo para manter relacionamentos 

de longa duração com os clientes é aumentar sua satisfação através de interações”. 

                                                
8 Qualquer empreendimento baseado na WEB, ou,  as transações de negócio feitas entre empresas 
pela Internet – Fonte http://www.e-commerce.org.br 
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com a empresa, tanto em qualidade quanto em número”. Assim, a autora defende 

que pra monitorar essas interações, a empresa deve ter um conhecimento completo 

de como seus clientes compram e interagem com ela.  

Jéssica O’Callaghan (2008) cita que a forma de classificação dos 

consumidores também mudou a partir da era do relacionamento. Antes, dividiam – 

se os clientes na pesquisa por faixa etária, renda mensal, grau de escolaridade, etc. 

Agora eles se dividem em blocos por contexto de consumo. Assim, Peppers e 

Rogers (1997) complementam, afirmando que eles podem ser diferenciados 

principalmente por suas necessidades e valores, dando margem a duas importantes 

categorias de informações que devem ser analisadas: especificação de 

necessidades (precisar as necessidades individuais através de todas as interações, 

sejam elas sugestões ou reclamações) percepção do valor estratégico (antecipação 

dos desejos e necessidades do cliente e informações relativas á concorrência).  

 Conforme as definições de O’Reilly (2006) existe um crescente número de 

mecanismos interativos para conversar com o cliente. Porém Peppers e Rogers 

(1997) afirmam que da mesma forma, as empresas têm que saber aproveitar esse 

benefício. As empresas ainda operam seus endereços na internet como meros 

painéis eletrônicos cheios de informações dispostas, sem se preocupar com a 

interface e funcionalidade para o usuário, aqui definido “cliente”. Um endereço pode 

ser extremamente criativo, mas antes de qualquer coisa, deve permitir a 

comunicação em via dupla (empresa x cliente) e não apenas hospedar conteúdo. “O 

diálogo de hoje com um dado cliente precisa ser retomado no ponto em que foi 

deixado ontem” (PEPPERS e ROGERS 1997, p. 221). 

Além dos meios eletrônicos, conta-se também com outros canais para 

levantar informações e interagir com o cliente. Segundo os autores, alguns deles 

são: 

• Material impresso e correio (folders, catálogos e anúncios com 

mecanismos de resposta); 

• Telefone (ligações ativas e passivas, mensagens no celular); 

• Meios diretos (visitas e reuniões); 

• Pontos-de-compra (quiosques, terminais em locais públicos). 
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Meios não-interativos como propagandas em revistas, televisão e outdoors 

devem sempre conter informações de possíveis formas de interagir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro ponto importante da análise do feedback levantado por Peppers e 

Rogers (1997), é o gerenciamento das interações na empresa. Ou seja, de que 

forma as informações obtidas chegam aos setores da empresa e como se dá a 

continuidade. Geralmente, quando o gerenciamento das interações não está nas 

mãos de responsáveis da empresa e sim sob a responsabilidade de empresas 

terceiras ou vendedores, pode haver ruídos. A preocupação maior nesse caso está 

na eficácia do meio e não do conteúdo. Da mesma forma, o cliente pode usar mais 

de um canal para comunicar diferentes assuntos. Por exemplo, ele pode fazer uma 

sugestão via e-mail e uma reclamação via telefone. Porém, se trata de uma mesma 

pessoa e seus diálogos devem ser tratados de forma coerente pela empresa.  

 Peppers e Rogers (1997) sugerem algumas regras para a infovia das 

empresas ter sucesso.  

1 – Não peça tudo de uma só vez: o diálogo não é único. Pode e deve ser 

retomado posteriormente a fim de levantar novas informações e manter a 

continuidade da relação; 

 
 

Figura 3: Interação do cliente com a empresa através dos diferentes meios 
Fonte: SWIFT 2001, p 42. 
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2 - Deixe o cliente escolher: Disponibilize ao cliente várias formas de se 

comunicar e coordene os diálogos; 

3 – Melhore a vida do cliente: Use tecnologias adequadas e interfaces usuais 

e interessantes. Além disso, gerencie bem o banco de dados a fim de 

identificar os perfis dos consumidores e investir nos mais valiosos. O banco 

de dados não deve ser tratado com um grande lago de pesca; 

4 – Estabeleça uma “Declaração dos Direitos de Privacidade”: Criar uma 

política de regras claras. Não utilizar meios e mensagens que venham a 

invadir ou repassar dados pessoais dos clientes. Essa atitude gera maior 

confiança e respeito. 

 Para Swift (2001) as empresas devem utilizar fluxos de análises dos 

diferentes meios de interação do cliente com a empresa a fim de aprender sobre a 

eficácia de promoções, propensões de tendências e possíveis rejeições.  

 

2.5.3 CRM  

 

Utilizando –se das informações de um banco de dados e mais outras 

ferramentas, surgiu algo potente para gerenciar a relação das empresas com os 

clientes: o software CRM (Customer Relationship Management). De acordo com 

Swift (2001, p. 13) “o CRM é um processo interativo que transforma informações 

sobre os clientes em relacionamentos positivos com os mesmos”. Basicamente, 

trata-se de um software onde, além de um banco de dados dos clientes, demais 

módulos integrados atuam com o intuito de atendê-los em diversos âmbitos. São 

meios interativos que permitem uma relação mais produtiva com o cliente, conforme 

Bretzke (2000). Segundo Swift (2001), algumas atribuições do CRM são envio de e-

mail marketing, programação de produção, reposição e distribuição, controle de 

pontuação das compras a fim de dividir os clientes em diferentes categorias, entre 

outros.  
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O autor explica que se trata de um conceito que visa conhecer cada cliente e 

compreendê-lo não como uma transação, mas como um relacionamento contínuo 

que precisa de gerenciamento para obter algum retorno. Fornece capacidade para 

gerar produtos, serviços, personalização e satisfação. Para Bretzke (2000) esse 

conceito gerenciado através de construções e ferramentas compostas por 

estratégias e processos de hardware e software.  

O uso dessas ferramentas para o trabalho de prospecção e vendas obteve 

bons retornos para as empresas que instituíram não somente o programa CRM, 

mas também a cultura CRM, onde há pleno entendimento das oportunidades e 

resultados das suas ações. Segundo Swift (2001, p. 36): “o aspecto mais 

significativo do processo de CRM é o aprendizado contínuo e a criação do 

conhecimento a respeito dos clientes, a fim de atingir objetivos e obter mais 

lucratividade a longo prazo.” 

Para a implantação do CRM, a empresa precisa se reestruturar, afirma 

Bretzke (2000). Essa reestruturação abrange tanto o espaço físico, como o 

comportamento dos envolvidos. Para a autora isso facilita a transição, pois reduz 

níveis hierárquicos, mostra uma visão única o cliente e disponibiliza informações em 

tempo real, favorecendo as tomadas de decisão. A vantagem é que se instaura uma 

cultura de informação linear, que favorece o trabalho de vários setores, no momento 

que a informação é contínua e circula por toda a empresa.  
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A figura a seguir exemplifica um modelo de gestão de CRM na empresa, 

desenvolvido por uma consultoria de TI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Morem, no artigo da revista da ADVB/RS (2007, p. 12) faz uma 

crítica à muitas empresas que investiram alto em programas de CRM no início desta 

década. Porém, muitas vezes se resumiram em processos e em tecnologias e não 

em cultura organizacional. Para as empresas que sempre trataram seus clientes 

como números, somente o uso de um software, por mais funcional que seja não 

deverá apresentar bons resultados.  

Por outro lado, Bretzke (2000) confirma que desde o início da década, as 

empresas que se conscientizaram da necessidade da pós – venda, da comunicação 

bilateral e da lealdade dos clientes, obtiveram resultados expressivos e hoje utilizam 

a ferramenta CRM para gerenciar todo o processo de relacionamento com seus 

diversos públicos: clientes (pessoa física e jurídica) e os canais de distribuição.   

 

2.5.4  Banco de dados 

 

Para Swift (2001), na era da fidelização, um banco de dados de clientes é um 

conjunto organizado de dados de consumidores atuais, consumidores potenciais e 

 
Figura 4: Modelo de gerenciamento de CRM 

Fonte http://www.peoplesolutions.com.br 
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consumidores prováveis. É feito com o armazenamento de informações cruciais dos 

consumidores em um software para que estes sejam agrupados e identificados com 

mais eficácia. Assim, a comunicação se torna muito mais direta, obtendo sucesso 

no processo de produção e venda. O autor cita que “foram criados para dar apoio a 

diversos processos de tomada de decisões gerenciais, de análises de marketing e 

de relacionamentos com os clientes.” (SWIFT 2001, p. 68).  

Um banco de dados do cliente munido com informações históricas, 

organizado por grupos de assunto é benéfico para a empresa, pois cria uma 

sistemática de consultas detalhadas e complexas. O autor afirma que o sistema 

deve coletar dados das diversas interações do cliente com os diversos setores da 

empresa e transformá-los em conhecimento que serão utilizados pelos gerentes e 

planejadores. Adicionalmente, se acrescentam dados de pesquisa e da 

concorrência. Da mesma forma, Peppers e Rogers (1997), afirmam que os 

executivos de marketing sabem que o uso do banco de dados aumenta a 

capacidade de vendas da empresa, principalmente quando se trata de armazenar 

as informações de forma individual. Vavra (1993) comenta que, os varejistas, por 

exemplo, utilizam as informações dos bancos de dados para identificar as compras 

nas lojas, para apoiar decisões de mudanças de hábitos e padrões e compra, assim  

como uma ferramenta de alvo, ou seja, identificando grupos de compradores 

semelhantes para promoções futuras ou vendas. 

Swift (2001) menciona ainda que os benefícios do banco de dados propiciam 

a melhora na atividade de todos os setores da empresa. Assim, o departamento de 

publicidade, por exemplo, pode se focar em desenvolver campanhas menores que 

as de grande escala feitas por ano, centralizadas nas informações obtidas pelo 

sistema. Da mesma forma, o banco possui o histórico do cliente em relação à 

utilização de produtos, pagamento de contas, preferências de abordagem, status 

financeiro entre outras. E pela sua importância, o banco de dados deve ser 

encarado como uma ferramenta essencial, que deve ser organizada e ter 

aprendizado contínuo.  

 Bretzke (2001) complementa citando que, utilizado de forma adequada, o 

banco de dados pode ajudar no foco das empresas a fim de que elas direcionem o 

marketing nos próximos anos para proteger e manter seus clientes atuais, diminuir o 

custo da conquista dos novos e obter o máximo de retorno.  
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2.5.5  Política de benefícios 

 

Através da relação de fidelização entre cliente e empresa, esta oferece 

benefícios para aqueles que mantém uma constância de compras periódicas e que 

não cedem aos apelos da concorrência. Segundo Zeithaml e Bitner (2003, p. 140), 

“a construção e a manutenção de uma base de clientes leais não é interesse 

exclusivo da organização, mas os próprios clientes são os beneficiados dessas 

associações de longo prazo.“ Dessa forma, as autoras caracterizam os benefícios 

oferecidos aos clientes que são inerentes aos relacionamentos que muitas vezes 

são responsáveis pela lealdade destes, muito mais do que os atributos dos produtos 

e serviços.  

• Benefícios de confiança: é a confiança na empresa, redução de 

ansiedade e conforto em relação ao que esperar. Ora se a empresa nos 

conhece, vai atender nossas necessidades à risca.  A mudança de 

fornecedor nesse caso, implicaria em repassar todo esse conhecimento do 

zero. A relação estável permite ao cliente ter tempo para outras prioridades. 

• Benefícios sociais: Ao longo do tempo, os clientes desenvolvem uma 

relação social e até de familiaridade com seu prestador de serviços. Assim, o 

diretor da escola, o dono do mercado ou o cabeleireiro passam a fazer parte 

de relacionamentos de amizade com as famílias, através da proximidade e 

convivência. 

• Benefícios de tratamento especial: se referem a preços, condições e 

tratamentos especiais, pelo conhecimento e convivência. A isenção de taxas 

ou da permanência em filas, por exemplos. Pequenas ou grandes regalias 

conquistadas através do tempo da relação entre o cliente e a empresa.  

Segundo Souki (2006), conceder benefícios é importante porque os clientes 

fiéis são mais propensos a pagar mais pelos produtos e serviços, tendem a comprar 

mais e a se interessar por outros produtos da empresa, em geral são os melhores 

garotos propaganda da empresa.  

 



 

 

43 

2.5.6 Parcerias 

  

De acordo com Gordon (2001), as empresas devem fazer coisas inéditas e 

inesperadas para atender os clientes. Devem oferecer mais do que simplesmente 

aquilo que produzem. Para isso, podem estabelecer alianças e parcerias com 

outras empresas, linkando com seus produtos e serviços, o que proporciona além 

de tudo, se tirar proveito da boa imagem dessas parcerias, agregando valor à 

empresa. Um exemplo são as “vendas casadas”, onde se vende um produto e se dá 

outro, com utilidade adicional. Essa visão também permite que as empresas 

comecem a se perceber não somente como concorrentes, mas também como 

possíveis clientes, parceiros ou sócio colaboradores. O autor afirma que este é um 

componente do marketing de relacionamento e que para que o cliente seja bem 

atendido, as empresas podem e devem estabelecer parcerias não – tradicionais até 

mesmo com seus concorrentes.  

 

2.5.7 Outras ações 

 

Para finalizar, Jéssica O’Callaghan (Revista Consumidor Moderno N° 130, 

Outubro/2008, p. 18), define outras ações e ferramentas que novo marketing deve 

ter: 

 * Network marketing: ações de postura aberta, estruturadas em redes, 

comunidades, grupos. As empresas devem conhecer essas redes e saber quem 

são os contatos importantes.  

* Reputation marketing: ações globais e institucionais baseadas em 

sustentabilidade, responsabilidade social, governança e gerenciamento de crise.  

* Influence marketing: ver a empresa como parte de diversas redes que 

podem ajudar a construir ou destruir produtos e marcas.  

* Experience marketing: planejado a partir da experiência interativa 

decorrente da relação marca – cliente – comunidade. 

* Personal marketing: relação individualizada da empresa com seu cliente, 

colocando este na sua cadeia de valor.  
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* Knowledge marketing: amparado por informação, conhecimento, 

transparência e respeito.  

 Após análise teórica do marketing, relacionamento e fidelização entre as 

organizações e seus clientes, levantar-se –á no próximo capítulo o setor do varejo, 

suas peculiaridades, segmentos e aplicações do marketing em seus serviços. 
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3  O SISTEMA VAREJISTA 

 

           Neste capítulo, conforme teorias de autores como Pinheiro e Gullo (2005), 

Ângelo (1994), Souki (2006), Verri (1996) e Underhill (2004), pôde se apresentar o 

que é e como se estrutura o varejo na economia mundial. Apresentam-se os 

conceitos bem como a ligação deste setor com os consumidores e as formas de 

relacionamento, através do estudo do segmento de shopping centers. O presente 

capítulo apresenta também o objeto deste estudo: o Moinhos Shopping.  

 

3.1 SETORES ECONÔMICOS  

             

          A economia de um país pode ser dividida em setores (primário, secundário e 

terciário) de acordo com os produtos produzidos, modos de produção e recursos 

utilizados. Estes setores econômicos podem mostrar o grau de desenvolvimento 

econômico de um país ou região. 

         Segundo estudo do Brasil Escola9 definem-se:  

• Setor primário: está relacionado à produção através da exploração de 

recursos da natureza. Fornece a matéria-prima para a indústria de 

transformação. Exemplos: agricultura, mineração, pesca, pecuária, 

extrativismo vegetal e caça.  

• Setor secundário: transforma as matérias-primas (produzidas pelo setor 

primário) em produtos industrializados (roupas, máquinas, automóveis, 

alimentos industrializados, eletrônicos, casas, etc). 

• Setor terciário: relaciona-se aos serviços, que são produtos não-materias em 

que pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas 

necessidades. Segundo Ângelo (1994), diversos segmentos formam o setor 

terciário da economia, entre eles: educação, saúde, telecomunicações, 

                                                
9 Site privado de educação, originado em abril de 2002 com intuito de auxiliar as pessoas em 
seus estudos, no desenvolvimento de trabalhos escolares, na fixação de exercícios e teorias vistas 
em sala de aula, na descoberta de curiosidades e outros. Fonte http://www.brasilescola.com 
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serviços de informática, seguros, transporte, serviços de limpeza, serviços de 

alimentação, turismo serviços bancários, administrativos e o comércio. O 

autor afirma que de todos esses segmentos que compõe o setor terciário, o 

comércio é o mais significativo, tanto em termos de participação do produto 

como em números de empresas, conforme veremos a seguir. 

 

3.2  COMÉRCIO 

 

    Ângelo (1994, p. 15) define o comércio como “todo o conjunto das 

atividades humanas que visa oferecer oportunidade para a troca de bens, serviços e 

valores; não se restringe os supermercados, padarias, bares, butiques, etc.” O autor 

afirma que o comércio é a ponta final da cadeia de suprimentos, que se inicia nas 

fontes de matérias – primas e vai até o consumidor final. Nesse caminho, o 

segmento passa por diversas fases de agregação de valor, pois seu objetivo maior 

é o consumidor final. 

       Historicamente falando, de todas as atividades humanas, o comércio foi a 

primeira que se estabeleceu e se definiu. Ao lado de quem comercializava, estavam 

os artesãos produzindo os materiais, conforme prossegue o autor. Segundo ele, 

para averiguarmos as principais características do segmento, podemos comparar as 

suas atividades com as da indústria (setor secundário). Nos recursos humanos, 

enquanto se exige uma especialização técnica para atuar na indústria, o comércio 

tem uma visão de reposição mais fácil do funcionário, pois este apenas precisa de 

empatia para lidar diretamente com o público. Os meios técnicos, financeiros e 

físicos dos dois setores também se distinguem. A indústria detém o conhecimento 

tecnológico, geralmente é mais capitalizada e pode localizar-se em vários pontos 

geográficos. Já o comércio deve buscar pontos atraentes para o público. A 

geografia e demografia são vitais para a atividade comercial, pois devem considerar 

circulação, acesso e zona de influência na hora de escolher seu ponto de venda. 

Por fim, a visão do produto também difere entre os setores. A indústria considera 

seu produto essencial, acima de tudo. Enquanto que para o comerciante, o produto 

só é atrativo se lhe der margem, giro e lucro na loja, de acordo com Ângelo (1994). 

 Kotler (1994) também cita o papel do comércio na economia como o 

intermediário entre produção e o consumidor final. Segundo ele, são os 

comerciantes intermediários que compram, assumem a propriedade e revendem as 
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mercadorias, e denominam - se, de acordo com sua forma de distribuição, 

atacadistas ou varejistas, conforme segue: 

• Atacadistas: o autor define o sistema de atacado como “atividades envolvidas 

na venda de bens ou serviços para aqueles que compram para revender ou 

uso industrial” (KOTLER, 1994 p. 496). Os atacadistas, também chamados 

de distribuidores, dedicam-se à promoção, atmosfera de loja e localização, 

porque se remetem á compradores industriais e não finais.  Para Las Casas 

(2001) o que caracteriza a atividade do atacadista é o fato de comprarem em 

larga escala e revenderem em pequenas quantidades para os varejistas. 

Além disso, prestam outros serviços para o fabricante como promoções 

especiais, treinamento aos vendedores, financiamentos, assistência, 

assessoria, etc. Reforçando o que já foi citado no capítulo anterior sobre a 

cadeia de relacionamentos e parcerias, não só com a concorrência, mas com 

fornecedores.  

• Varejistas: Kotler (1994) define o varejo como o sistema de todas as 

atividades envolvidas na venda de bens e serviços diretamente ao 

consumidor final para uso pessoal. Las Casas (2001, p. 221) complementa 

citando o varejista como “um prestador de serviços que, além da venda, 

seleciona mercadorias, toma providências, quanto á crediário, embalagem, 

serviços de entrega, etc.” Veremos mais sobre o sistema varejista a seguir. 

 

3.3 VAREJO  

 

Para Kotler (1994) um varejista ou loja de varejo é qualquer empresa 

comercial cujo volume de vendas decorre, principalmente, no varejo. Ângelo (1994) 

comenta a importância milenar do varejista no sistema de distribuição dos produtos 

ao mercado consumidor. Porém, começou a se destacar e ser objeto de estudo no 

início do século XX, quando a produção em massa começou a exigir intermediários 

que fizessem seus produtos chegarem ao consumidor final. A seguir poderá se ver 

o detalhamento das peculiaridades deste sistema.  
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3.3.1 Tipos de varejistas  

 

Segundo Kotler (1994), as organizações varejistas são variadas e novas 

formas vem surgindo a cada dia. Classificam–se em duas vertentes: varejo sem loja 

e lojas de varejo.  

 

3.3.1.1  Varejo sem loja 

 

Embora a grande maioria dos produtos e serviços sejam vendidos através de 

lojas, Kotler (1994) cita que uma parte considerável destes é comercializado através 

de canais sem loja. Entre eles: 

• Venda direta: segundo Las Casas (1994), também chamada e venda de 

porta em porta. Produtos e serviços como cosméticos, livros e consórcios 

são vendidos diretamente ao consumidor, sem a necessidade de se montar 

um PDV. 

 

Figura 5: Cadeia de distribuição do varejo 
Fonte: SWIFT 2001, p 29 
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• Marketing direto: de acordo com Kotler (1994) esse sistema iniciou-se com 

as vendas pelo correio e hoje evoluiu para tele marketing, marketing de 

resposta direta via televisão e compras eletrônicas via internet.   

• Venda automática: vendas através de máquinas de auto–serviço que 

operam 24 horas e que oferecem produtos e serviços como: cigarros, 

refrigerantes, chocolates, jornais, jogos e operações bancárias, conforme 

Kotler (1994). 

 

3.3.1.2 Lojas de varejo 

 

 Para Kotler (1994), hoje, os consumidores podem comprar produtos e 

serviços através de uma ampla variedade de lojas, encontrados na maioria dos 

países, conforme exemplos a seguir: 

• Lojas de especialidades: vendem linhas específicas de produtos com todas 

as suas especialidades. Alguns exemplos são: roupas, materiais esportivos, 

móveis, eletrônicos, livrarias, etc. 

• Lojas de departamentos: vende várias linhas de produtos, onde cada linha é 

operada como um departamento separado e administrada por um comprador 

especializado. Para Las Casas (1994), estas lojas se originaram na Europa, 

oferecem grande variedade e tem um bom nível de serviços. Entre as 

mercadorias oferecidas estão: vestuário, eletrodomésticos, móveis e outros.  

• Supermercados: segundo Kotler (1994 p. 481): 

 

É uma organização de grande porte que opera com custo baixo, 
margem pequena, volume elevado, auto – serviço, destinado a atender às 
necessidades totais dos consumidores em termos de alimentos, produtos 
de higiene pessoal e de limpeza e produtos para a manutenção do lar.  

 

Os supermercados têm oferecido também outros serviços como caixas 

eletrônicos, sanitários, música ambiente e horários diferenciados para atender 

melhor os consumidores.  
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• Lojas de conveniência: lojas pequenas, localizadas em áreas residenciais 

que prestam serviços full time (sete dias por semana, vinte e quatro horas 

por dia). Vendem uma limitada linha de produtos, por um valor alto. 

Caracterizando a conveniência para o consumidor, segundo Kotler (1994).  

• Shopping centers: para Las Casas 91994), o que caracteriza um shopping 

center é a centralização da administração e a determinação planejada de 

várias lojas. Entre elas existe uma ou mais lojas principais de grande porte, 

determinadas lojas - âncora que servem para gerar tráfego no local. O fato 

diferencial do shopping está na facilidade que proporciona aos consumidores 

com estacionamento, ambiente agradável e a segurança. Ainda neste 

capítulo detalhar-se-á o funcionamento dos shopping centers e suas 

características.  

 

3.3.2 Funções do varejista 

 

O varejo é percebido, segundo Ângelo (1994) como um parceiro que pode 

gerar bons resultados. Diante desta postura, o autor define o varejo como o 

intermediário responsável por funções que visam facilitar a transferência do produto 

do produtor ao consumidor final. Destacam-se as principais funções deste 

intermediário: 

• Vendas: promove o produto junto á consumidores potenciais; 

• Compras: adquire uma variedade de produtos de diferentes marcas e 

fabricantes para a revenda; 

• Seleção: selecionar e interligar produtos para atender clientes 

potenciais; 

• Armazenamento: proteger e manter os produtos em estoque para 

garantir sua qualidade; 

• Distribuição: disponibilizar os produtos nos pontos de venda, fazendo 

com que cheguem aos consumidores na quantidade que desejam; 
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• Controle de qualidade: avaliar a qualidade dos produtos e ajudar nas 

melhorias; 

• Informações de marketing: prestar aos fabricantes informações como: 

condições de mercado, volume de vendas, gostos, preferências, 

tendências e expectativas de preço. 

 

3.3.3  Mix de serviços no varejo  

 

 Em outra obra, Ângelo (1999) comenta a questão de prestação de serviços 

pelo varejo. Define primeiramente serviço em varejo como: 

 

Um conjunto de atividades e programa adotado pelos varejistas para 
tornar a experiência de compra mais conveniente e recompensadora para 
seus clientes. Essas atividades aumentam o valor percebido pelos clientes 
e quando eles escolhem e compram mercadorias. Em um sentido mais 
amplo, o varejo é um serviço e todos os elementos do mix varejista 
provêm serviços que aumentam o valor da mercadoria. (ÂNGELO, 1994 p. 
66). 

 

As diferentes formas de prestação serviços, além do simples ato da venda, 

visam fortalecer o relacionamento entre empresa (marca) e consumidor. Segundo o 

autor, alguns exemplos de serviços no varejo são: 

• Aceitar cartões de crédito 

• Alteração de mercadoria 

• Embalagem da mercadoria 

• Facilidades para cuidar de crianças 

• Facilidades para compradores com necessidades especiais 

• Estacionamento 

• Crédito 

• Demonstração de como usar a mercadoria 

• Salas de descanso 

• Garantia 

• Entrega à domicílio  

• Horário de funcionamento estendido 

• Vestuários 
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• Sinalização especial para identificação da mercadoria 

• Assistência pessoal na escolha de mercadorias 

• Serviços de reparos 

• Privilégios para clientes fiéis 

 

 

 

 

 

 

 

Ângelo (1994) comenta que, para sobreviver no mercado global o varejista 

deve incorporar novos serviços, tornar-se mais flexível, dinâmico, e cada vez mais 

se preocupar em melhorar o atendimento aos consumidores, criando vínculos mais 

duradouros. Ora, Nickels e Wood (1999) citam que, como qualquer parceiro na 

cadeia de valor, os varejistas devem manter relacionamentos estreitos com os 

consumidores, fornecedores e outros grupos de interesse. A seguir veremos as 

estratégias e ferramentas utilizadas para atingir esses objetivos.  

 

3.4 MARKETING DE RELACIONAMENTO NO VAREJO  

 

Para Ângelo (1999) observa-se uma reestruturação no setor varejista no 

Brasil. Ele precisa se adequar ao cenário de competição, decorrente principalmente, 

das transformações ocorridas na economia nos últimos dez anos. A disputa pelo 

consumidor leva à busca de estratégias para conhecer cada vez mais a fundo seus 

perfis e hábitos.  Evidenciam-se ações voltadas para melhoria dos serviços e do 

atendimento prestado.  Essas ações vão desde medidas simples e de menor custo 

até serviços mais complexos. Segundo o autor, deve-se escolher o nível geral de 

 

Tabela 2: Serviços oferecidos pelos varejistas 
Fonte: KOTLER 1998, p. 493 
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serviços para a loja e depois, selecionar os particulares. Já que o varejo é uma 

atividade que em que a concorrência está numa área geográfica muito próxima 

(bairro, cidade ou região), essa seleção deve considerar: 

a) Serviços oferecidos pela concorrência nas proximidades do local. 

b) Serviços mais valorizados pelos consumidores da região. 

c) Outros serviços que podem completar a lista. 

Para Nickels e Wood (1999), assumindo a posição de varejista, percebe-se 

que, para que sejam construídos relacionamentos neste segmento, deve-se aplicar 

oito processo, descritos aqui como universais para o marketing de varejo: 

1) Estratégias de seleção do mercado-alvo e posicionamento: fazer uma 

avaliação considerando fatores como demografia, estilos de vida e 

comportamentos de compra. Quando tiver idéia dos desejos e 

necessidades de cada segmento, assim como a lucratividade potencial, 

pode-se selecionar aquele que se deseja atender e usar o posicionamento 

para incentivar os clientes e grupos de interesse a passarem uma boa 

imagem das lojas.  

2) Estratégia de produto: no desenvolvimento desta estratégia, leva-se em 

conta diversas escolhas: tipo de produto, número de linhas de produto 

oferecidas, etc. Define-se aqui, se o varejista está no negócio de 

mercadorias em geral ou de linha limitada. 

3) Estratégia de preço: Esta é uma ferramenta eficaz para atrair clientes no 

varejo. Podem ser varejistas de desconto ou de ponta de estoque. 

4) Estratégia de localização: é um fator crítico para o sucesso do varejo. 

Devido à tendências de população, ambiente e concorrência, podem 

mudar ao longo do tempo. Para esta escolha deve-se analisar dados 

demográficos, comportamentos de compra dos arredores, transporte, 

concorrência e leis locais. Um dos locais mais novos do varejo é a 

Internet. Relativamente barata, proporciona ao varejista o alcance de um 

mercado global através de um site. 

5) Estratégias de comunicação integrada de marketing: para atrair ou manter 

antigos clientes, o varejo pode escolher diversas abordagens de 
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comunicação: propaganda, venda pessoal, marketing direto, vitrines, 

eventos, etc. 

6) Estratégias de serviço: para encantar os clientes, os varejistas devem 

oferecer serviços satisfatórios que correspondam ás necessidades de 

cada cliente.  

7) Estratégias de operação: os consumidores atuais querem poder comprar 

de diversas formas convenientes. Com isso, o varejo que opera 

basicamente em locais fixos, adotou a prática do varejo sem loja que se 

tornou parte importante da estratégia de operação, conforme já citava 

Kotler (1994) anteriormente Engloba catálogos, máquinas automáticas, 

quiosques interativos, vendas pela internet, entre outros. 

8) Estratégias de parceria na cadeia de valor: assim como com os 

consumidores, os varejistas devem manter fortes relacionamentos com 

seus fornecedores e parceiros para assegurar um fluxo contínuo e em 

tempo adequado dos produtos para satisfazer os clientes. 

Além disso, o varejista deve fazer um estudo das condições atuais do 

mercado em que está inserido. Por exemplo, para Grazziotin (2006), em termos de 

propaganda, o varejo está ficando cada vez mais incompatível com a mídia de 

massa. Antes se fazia propaganda no final de semana e a loja enchia na segunda – 

feira. Antes havia poucas lojas que vendiam de tudo, hoje cada uma vende para um 

determinado público. Por isso a importância desse estudo de análise de mercado. 

 

3.4.1 Visão atual do varejo 

 

Segundo Pinheiro e Gullo (2005), após analisar as condições em que nossa 

sociedade vive (avanços tecnológicos que reduzem tempo e distância, novos 

produtos, meios de comunicação globalizados, rapidez na informação), podemos 

compreender o comportamento das pessoas e a influências que elas tem sobre os 

setores. Uma peculiaridade da economia atual é o poder de compra dos 

consumidores de baixa renda. Abriu-se aí um novo nicho de mercado atingindo um 

volume de negócios considerável. A procura por produtos pelados, descartáveis e 

piratas é cada vez maior. Essa economia informal é realidade em qualquer parte do 

mundo. 
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Para os autores, a nossa realidade faz com que consumidores muito 

ocupados mudam hábitos para economizar tempo. Com isso, crescem as compras 

por catálogos, telefone e computador. Pela internet também fazem operações 

bancárias. As empresas utilizam a internet para procurar fornecedores, solicitar 

cotações negociar e fazer pedidos, analisar a concorrência. Todos esses pontos 

modificam a vida das empresas e indica a importância da prática de técnicas de 

marketing. Conceitos como os de fidelização de clientes e valor atribuído às marcas 

estão em crescente evidência e já são fundamentais para o comércio varejista se 

destacar em suas empresas.  Churchill (2000) completa, comentando que, a partir 

de informações obtidas através do acompanhamento de vendas e cadastros de 

clientes, permitem que os varejistas criem programas de fidelização, de incentivo e 

recompensa pela assiduidade dos clientes. Esses dados dos programas de 

fidelização também podem ajudar a trazer de volta às lojas os consumidores que 

pararam de comprar. 

São cada vez mais utilizados investimentos em treinamento de pessoal e 

tecnologia da informação. Além de gerar informações sobre os clientes, é 

necessário saber transformá-las em ações pertinentes reforçando a questão do 

relacionamento.  Assim, conforme Zeithaml e Bitner (2003), deve-se averiguar os 

conceitos específicos do marketing de serviços, como veremos a seguir. 

 

3.4.2  Marketing de serviços 

 

Para Grönroos (1995) serviços são atividades de natureza mais ou menos 

intangível que acontecem, normalmente, durante as interações entre clientes e 

empresas, em que são fornecidas soluções para os problemas destes clientes. Para 

o autor, um serviço geralmente é percebido de maneira subjetiva. Os clientes o 

descrevem com expressões do tipo: experiência, confiança, tato e segurança.  

Nesse contexto, a forma com que o varejo satisfaz os consumidores é 

oferecer utilidades de tempo, local, posse, forma, informações e serviços, de acordo 

com Nickels e Wood (1999). Então, para criar um relacionamento com os clientes, o 

varejo deve estabelecer a oferta de benefícios e facilidades casadas com a compra. 

De acordo com as definições de Ângelo (1999), o varejo, apesar de entendido como 

o setor da economia responsável pela comercialização de bens para o consumidor 

final, não significa que está inserido apenas neste propósito. Para vender os 
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produtos os varejistas precisam de uma combinação de serviços que possam 

facilitar o processo e agregar valor. O autor cita que diversas pesquisas apontam a 

má qualidade dos serviços prestados no varejo como sendo a maior causa de 

afastamento dos clientes, ficando atrás da insatisfação com o produto. O varejo está 

sempre ligado à duas vertentes: o momento da compra (objeto) com o resultado 

subjetivo (interação). Assim, para Bretzke (2000, p.86) a entrega de serviços é a 

principal forma de se construir um relacionamento. 

 
A entrega de valor é imediata e, com certeza, criará um 

relacionamento estável e duradouro com os clientes. (...) Sempre se deve 
posicionar o serviço para que ocorra a identificação de entrega de valor 
(um treinamento, uma literatura, uma visita técnica pró-ativa) como sendo 
parte de um programa de relacionamento.  

 
Para a autora, conceitualmente, os modelos de serviço no varejo são: 

• Recompensa: recompensa o ato da compra com bônus, prêmios, 

descontos ou outras formas de ganho percebidas pelo cliente. 

• Contratual: programa que exige pagamento de taxa para adesão. O 

cliente se auto-sustenta neste modelo. 

• Educacional: envio periódico de informações sobre a empresa e os 

produtos. Educa sobre à marca a longo prazo. 

• Valor agregado: Agrega algum serviço ao produto, é concedido ao 

cliente fiel não só pelo ato da compra. Programas de relacionamento 

identificam esses clientes.  

• Serviços básicos: serviços essenciais: atendimento, garantia, 

reposição, assistência técnica. 

• Serviços esperados: associados aos negócios, como ajustes de 

roupas, programas de milhas em viagens, informações gratuitas via 

0800. 

• Serviços desejados: serviços que o cliente não espera, mas aprecia ao 

adquirir.  

• Serviços inesperados: serviços que não são esperados e que causam 

surpresa e suprem as expectativas.  

Para Souki (2006), uma experiência de compra em que as expectativas são 

superadas ficará marcada para sempre na memória do cliente. No varejo, pode-se 

proporcionar um ambiente agradável, na loja, com música ambiente, aromas 

agradáveis, iluminação, etc. Las Casas (1992) cita que o varejista, entre outras 
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vantagens, pode proporcionar espaços para estacionamento, crédito direto, serviços 

de entrega, de manutenção, etc. Como já fora citado anteriormente por Ângelo 

(1999). Determinar serviços faz parte da estratégia de relacionamento no varejo e 

deve se basear em uma análise da concorrência para saber o que está sendo 

oferecido no mercado, e também dos consumidores, para identificar suas reais 

necessidades.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Zeithaml e Bitner (2003), para implantar o composto de marketing nos 

serviços é importante pensar criativamente e decidir as ações ideais para a 

empresa. Para as autoras a diferença do marketing aplicado aos serviços está nas 

peculiaridades que estes apresentam. Por exemplo, a promoção está relacionada à 

vendas, publicidade, promoção de vendas e assessoria de imprensa. Em serviços, 

esses fatores são importantes, porém, já que serviços são produzidos e consumidos 

Figura 6: Composto de marketing varejista 
Fonte : LAS CASAS, 1992 p. 34 
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simultaneamente, as pessoas que o executam (atendentes, vendedores, 

recepcionistas, etc) estão envolvidas em promoções de “tempo real”. A importância 

dessas variáveis adicionais levou o profissional de marketing de serviços a adotar 

um novo conceito, o composto de marketing expandido para serviços. Este inclui 

além do composto tradicional (produto, praça, promoção e preço), pessoas, 

evidência física e processo, em que: 

• Pessoas: significam os agentes humanos que desempenham algum 

papel na execução dos serviços: funcionários, recrutamento, 

treinamento, motivação, recompensa e trabalho em equipe.  

• Evidência física: diz respeito ao ambiente no qual o serviço é 

executado: projeto das instalações, equipamentos, sinalização, 

uniformes, relatórios, cartões de visita e garantias. 

• Processo: são os procedimentos e mecanismos das atividades pelas 

quais o serviço é executado. Roteiros de atividades, padronização, 

customização e envolvimento de clientes. 

  Kotler (1994) afirma que os varejistas estão ansiosos para encontrar 

novas estratégias de marketing para atrair e segurar consumidores. Como 

tendências identificam-se: 

• Decisão de marcado – alvo: os varejistas devem conduzir pesquisas de 

marketing periódicas para assegurar-se de que estão atingindo e satisfazendo 

seus consumidores – alvos. 

• Decisão de sortimento de produtos e de suprimento: deve atender às 

expectativas de compra do mercado – alvo e ter diferenciação. 

• Decisão de serviços e atmosfera da loja: os varejistas devem decidir sobre o 

composto de serviços a ser oferecido e também sobre o layout da loja, com 

características exclusivas. 

• Decisão de preço: o preço é um fator de posicionamento chave no varejo e 

deve ser decidido em relação ao mercado – alvo, ao composto de sortimento 

de produtos e à concorrência.  

• Decisão de promoção: o varejista deve usar ferramentas de promoção que 

apóiem e reforcem seu posicionamento de imagem. Devem também observar 

os meios e mensagens utilizados a fim de atingir seu público – alvo.  
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• Decisão de localização: a localização é a chave do sucesso para o varejista, 

pois o consumidor escolhe, de preferência, o local mais próximo. Os varejistas 

podem optar por instalar suas lojas em centros comerciais, áreas comerciais 

locais ou em shopping centers.  

A seguir, veremos mais sobre os shopping centers, considerados grandes 

áreas de compra que possuem um alto valor de lucro em função do tráfego de 

consumidores. Apresentar-se-á também o Moinhos Shopping, de Porto Alegre, 

objeto deste estudo. 

 

3.5  SHOPPING CENTERS E O MOINHOS SHOPPING 

 

 Para Verri (1996), o shopping center é definido como um centro comercial 

planejado, composto por lojas de ramos diversificados de comércio e está sob 

administração centralizada de um ou mais empreendedores que participam dos 

lucros das diversas empresas situadas no shopping e estabelecem com elas uma 

permanente integração de interesses, gerando benefícios que posteriormente são 

transferidos ao consumidor. Constitui, como a própria tradução literal da língua 

inglesa, um centro de compra que reúne características especiais que ofereçam aos 

consumidores facilidades suficientes para que eles se dirijam até lá. As vantagens 

estão relacionadas com disponibilização de estacionamento, horário de 

funcionamento estendido, segurança e a pluralidade de opções comerciais em um 

mesmo ambiente agradável.  

Para Underhill (2004), o que move o interesse dos consumidores em 

freqüentar shoppings e mantê-los como grandes centros econômicos rentáveis ao 

longo dos anos, são algumas características peculiares. Por exemplo, os projetos 

dos shoppings refletem uma ausência de hierarquias, ou seja, qualquer indivíduo 

que utilize suas entradas e caminhe no seu interior pode sentir-se no mesmo nível 

social dos demais. Além disso, os shoppings vieram substituir praças e espaços 

públicos, tornando-se sinônimo de área de lazer, afinal supostamente constitui um 

refúgio que protege de todo tipo de influência externa. Conforme o autor, o shopping 

possui taxas de conversão mais altas do que as lojas de rua, já que os compradores 

de rua são apressados, entram na loja, tentam achar o que procuram e saem pois 
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tem outros compromissos. Diferentemente no shopping, o cliente passeia, olha e 

pede ajuda dos vendedores. O shopping possui também um balcão de informações, 

capaz de esclarecer as dúvidas dos consumidores. Churchill (2000) também coloca 

que, a conveniência desempenha um papel importante nas escolhas e criação de 

valor dos consumidores. A localização dos shoppings e das lojas dentro deles, bem 

como a localização de elementos como restaurantes, sanitários, balcões de 

informações e estacionamentos constituem características que podem contribuir 

para essas conveniências.  

Underhill (2004) cita que, ao longo dos anos, estratégias foram pensadas para 

aprimorar os espaços dos shoppings pois, é fato comprovado que quanto maior o 

tempo que as pessoas passam no seu interior, mais lojas visitam e mais gastam.  

 

3.5.1 A origem dos shopping centers 

 

 De acordo com estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social10 (BNDES) os shopping centers surgiram em Paris no fim do século XVIII, 

com as chamadas Galeries. A idéia era reunir num mesmo local um centro de 

compras onde pudessem ser encontrados artigos variados. Nos Estados Unidos 

(EUA), após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento do poder aquisitivo da 

população, o desenvolvimento da indústria automobilística e a migração da 

população para as áreas periféricas, teve início o shopping center em sua versão 

moderna. Las Casas (1992) comenta outra versão, citando que os shoppings 

originaram-se do desenvolvimento das lojas de departamentos, que deram inicio à 

idéia de várias lojas diferentes sob o mesmo teto. Acompanhando a tendência da 

população, os shoppings buscaram localização conveniente fora do 

congestionamento do trânsito e comum ás áreas centrais.  

A Associação Brasileira de Shopping Centers 11(ABRASCE) define que este 

conglomerado de lojas divide-se em três espécies: lojas magnéticas ou "âncoras" 

                                                
10 O BNDES foi enquadrado como uma empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito 
privado e patrimônio próprio e tem como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam para o 
desenvolvimento do país. 



 

 

61 

(grandes magazines ou supermercados, já consagrados), mini-âncoras (igualmente 

consagradas, mas de porte menor) e "satélites", que se aproveitam dos clientes 

potenciais atraídos pelos outros dois tipos de lojas. Conforme Verri (1996), a 

estrutura física é requintada e cada espaço ocupado tem uma razão de ser, 

previamente estudado a partir de um conceito mercadológico chamado tenant mix, 

que visa aproveitamento e disposição especial para as lojas. Geralmente também 

são destacados espaços especiais para áreas de diversão e alimentação.  

 Segundo dados da ABRASCE, no Brasil, o primeiro shopping center foi 

inaugurado em 1966, e foi a partir da década de 80 que essa indústria iniciou seu 

grande impulso de crescimento, aumentando consideravelmente até o final da 

década de 90, quando o ritmo de novos empreendimentos começou a diminuir. 

Alguns fatores como o crescimento urbano, a necessidade de maior segurança e 

maior conforto, as características climáticas brasileiras, entre outros, contribuíram 

para o crescimento da indústria de shoppings no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
11 Associação criada em 1976 para defender os interesses das pessoas que têm relações jurídicas 
diretas com shopping centers. 

 
Figura 7: Crescimento dos shoppings centers na última década no Brasil 

Fonte http://www.abrasce.com.br 
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Em recente pesquisa divulgada no site da Globo (www.g1.globo.com) 

destacou-se que nos últimos três anos, o valor médio de compra aumentou mais de 

30% no país. É por isso que, apesar da recente crise econômica mundial, os 

investimentos em shoppings estão em alta. Neste ano, a perspectiva é que mais 

4.500 lojas vão abrir as portas no Brasil, em vinte e cinco novos shopping centers. 

De acordo com a reportagem, especialistas afirmam que ainda tem-se muito que 

crescer nesse segmento.  Os empreendimentos têm buscado diferenciais e 

conveniências atrativas para que os consumidores passem mais tempo dentro do 

shopping.  O presidente da ABRASCE, Marcelo Alencar, afirma no site da 

Associação (www.portaldoshopping.com.br ) que o Brasil é um campo muito fértil, 

pois os shopping centers, no mundo todo, são catalisadores de desenvolvimento 

urbano; onde quer que se instalem, acabam por promover crescimento e valorização 

do entorno. Confirmando os dados, um recente estudo da Associação conclui que a 

indústria de Shopping Centers do Brasil encontra-se em plena expansão. Fechou o 

ano de 2008 com faturamento de R$ 64,4 bilhões, número que representa um 

crescimento de 11% comparado com o ano anterior. Portanto considerado um 

mercado estável, apesar das crises econômicas. 

 

3.5.2 O Moinhos Shopping 

 

Segundo dados coletados no site da empresa 

(www.moinhosshopping.com.br) e com a coordenação de marketing do shopping, o 

Moinhos Shopping está localizado em um dos pontos mais nobres de Porto Alegre, 

junto ao Hotel Sheraton. Encontra-se num local privilegiado, com intenso fluxo de 

pessoas de alto poder aquisitivo e de consumidores extremamente exigentes: o 

Bairro Moinhos de Vento e tem acesso em duas ruas: Olavo Barreto Viana e Tobias 

da Silva. Atende, hoje, um público com idade compreendida entre 25 e 55 anos. 

Possui um diferencial por ser um shopping com área pequena, ao contrário do 

demais de Porto Alegre (99.257 m2). A administração está composta da seguinte 

maneira: 

• Empreendedores 
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- A Ciacorp Administração e Participação Ltda. 

- Nacional Iguatemi Empreendimentos S.A. 

- Hacasa Administração e Empreendimentos Imobiliários S.A. 

- Haras Joter Ltda 

• Administração: Niad 

Destacam-se na área do shopping: 120 lojas em quatro andares, quatro salas 

de cinema da rede GNC Cinemas, praça de alimentação, estacionamento próprio 

com 2.650 vagas em sistema rotativo e integração com o Sheraton Porto Alegre 

Hotel, o primeiro hotel 5 estrelas de bandeira internacional na cidade. 

Tem como missão: prestar serviços de qualidade superior em varejo com 

base no relacionamento inteligente com um público qualificado. E valores: intimidade 

com os clientes, paixão pela excelência, seriedade com todos os públicos, 

produtividade, ambiente estimulante e inovador, pessoas motivadas e competentes, 

lucro é o que remunera todos.  

O Moinhos Shopping atrai, em média, 450 mil clientes por mês, oferecendo 

também variadas atividades culturais e de entretenimento, como exposições, shows, 

pré-estréias de filmes, leilão de obras de arte e parcerias exclusivas, que 

complementam o posicionamento lançado em 2008, Moinhos Shopping – Único 

como você, como veremos ainda neste capítulo.  

O empreendimento disponibiliza ainda um variado mix de serviços, como 

caixa de correio, terminais bancários, chaveiro, lavanderia, venda de passagens de 

linhas de ônibus intermunicipais, cinemas, cabeleireiros, clínica de radiologia, 

lotérica, área para fumantes, oficina e lavagem de carros.  

Além disso, há serviços gratuitos e exclusivos como a Central de Relacionamento 

com o Cliente, guarda-volumes, scooters, carrinhos para crianças até quatro anos e 

empréstimo de carrinho de compras, cadeiras de rodas, fraldário, vagas especiais 

para gestantes e portadores de necessidades especiais.  

 O shopping utiliza como uma das formas de se relacionar com seu público 

interno, os lojistas, um Ciclo de Treinamento denominado Up Moinhos.  

Em março de 2009, o Moinhos Shopping lançou sua nova campanha de 

publicidade que destaca seu posicionamento para 2009. Assinada pela agência de 
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Publicidade Paim, a ação dá continuidade à linha lançada em 2008 e pretende 

consolidar o conceito “Único como Você”. Em foco, está a identificação do 

consumidor com o estabelecimento. A receptividade por parte de lojistas e clientes 

motivou o shopping a reforçar o posicionamento que vem norteando todas as suas 

ações de comunicação. 

A campanha, que foi o case vencedor da categoria Marketing Institucional do 

Premium Shopping 2008 da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings12 

(Alshop), renova-se em 2009. Serão apresentados quatro novos personagens, que 

representam as diferentes tribos que circulam por aquele centro comercial. As peças 

publicitárias retratam os clientes e seus diferentes estilos de vida. Visa trazer a 

identificação com a singularidade de cada cliente – um Shopping que agrega 

diversas tribos, de diferentes estilos de vida, e valoriza a diversidade.  

O plano de mídia engloba anúncios em jornal, comercial de TV e no GNC Moinhos e 

material de ponto de venda. As datas do calendário promocional, como Dia das 

Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal, terão anúncios específicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Associação criada em 1976 para defender os interesses das pessoas que têm relações jurídicas 
diretas com shopping centers.  
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 Neste capítulo foi desenvolvido um estudo a respeito do comércio varejista e 

suas principais características, bem como as formas de relacionamento com os 

clientes. Abordando o segmento de shopping centers, conheceu-se o Moinhos 

Shopping, que servirá de objeto de estudo para a análise do assunto na prática, 

conforme segue.  

 

Figura 8: Campanha Moinhos Shopping 2009 
Fonte http://www.moinhosshopping.com.br 
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4  METODOLOGIA 

 

Com base no referencial teórico apresentado anteriormente, este estudo tem 

como objetivo principal analisar quais são as ferramentas de relacionamento que 

estão sendo utilizadas atualmente pelo Moinhos Shopping  para fidelizar seus 

clientes.  Em 2006 foi realizado um projeto deste estudo, na disciplina de Pesquisa 

em Comunicação onde foram observadas as estratégias de relacionamento 

utilizadas na época. Agora, dando continuidade, tem-se o intuito de levantar a 

evolução e conseqüências das mesmas. Para embasar esta análise, foram usadas 

teorias de autores como Yin (2001), Duarte e Barros (2008).  

 

4.1 ESTUDO DE CASO 

 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos, foi realizado um estudo de 

caso. Entendeu-se este o tipo de estudo mais adequado para a presente monografia 

porque, segundo Yin (1994, p. 27), “o estudo de caso é a estratégia escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem 

manipular comportamentos relevantes.” O estudo teve um intento exploratório 

visando descobrir a problemática do assunto e abrir caminho para pesquisas futuras, 

considerando-se que o estudo de caso trabalha com o pressuposto de que o 

conhecimento não é algo acabado, mas que está sempre em construção, de acordo 

com Duarte e Barros (2008). 

 

4.2 METODO DE PESQUISA 

 

O método denominou-se qualitativo utilizando um questionário de perguntas 

semi-estruturadas aplicado ao Coordenador de Marketing do Shopping, juntamente 

com a Gerente de Relacionamento. 

Visitas também permitiram uma análise in loco para avaliar o ambiente de 

trabalho e também a circulação de clientes pelo shopping, pois, segundo Yin (1994), 

a chamada observação direta permite a checagem de alguns comportamentos ou 

condições ambientais relevantes, servindo como outras fontes de evidências em um 

estudo de caso. 
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Além disso, contou-se com as informações arquivadas em 2006, fruto do 

projeto realizado na época, através do mesmo método de pesquisa, aplicado à então 

responsável,  Mariana Gutheil (ANEX0 1). Yin (1994) caracteriza esse método como 

registro em arquivo, que consiste em documentos, anotações pessoais e dados 

oriundos de levantamentos anteriores e que podem ser muito importantes para o 

estudo de caso.    

 

4.3 TÉCNICA DE COLETA 

 

O presente estudo de caso utilizou para coletar os dados uma entrevista em 

profundidade com questões semi-estruturadas, definida por Duarte e Barros (2008, 

p.62) como sendo “um recurso metodológico que busca, com base em teorias e 

pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da experiência 

subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer.” 

 A entrevista semi-aberta foi aplicada ao Coordenador de Marketing do 

Shopping, Leonardo Gomes e à Coordenadora de Relacionamento, Lisete Kern. 

Optou-se por eles, por serem hoje, responsáveis pela atividade aqui estudada: o 

marketing e o relacionamento do shopping com os clientes, sendo assim, a maior 

fonte detentora do assunto, conforme citação de Duarte e Barros (2008) 

anteriormente.  

A entrevista aplicada visou levantar o panorama atual do marketing de 

relacionamento do shopping com seus clientes. 

 

4.3.1 Roteiro da entrevista 

 

A entrevista foi realizada pessoalmente no dia 08/05/2009, no setor de 

marketing do Shopping e o roteiro foi construído da seguinte maneira: a partir do 

questionário aplicado em 2006, mantiveram-se as seis primeiras questões a fim de 

se fazer o comparativo dos dados. Em seguida, foram inseridas as novas questões 

para dar continuidade à pesquisa. 

Participaram da entrevista: 

• Lisete Kern: Coordenadora de Relacionamento com o Cliente do Moinhos 

Shopping; 

• Leonardo Gomes: Coordenador de Marketing do Moinhos Shopping. 
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Durante a conversa foram feitas algumas anotações e posteriormente foram 

trocadas algumas informações por e-mail também.  

 

4.3.1.1 Questões  

 

1- Existe um departamento próprio de marketing no shopping? Quantas pessoas 

trabalham no setor? Quais as atribuições de cada um?  

 

2- Há um banco de dados (software), adquirido para auxiliar na comunicação e 

conhecimento dos clientes? Desde quando? Como funciona? Como são colhidas e 

administradas essas informações?  

 

3- Quais as principais ferramentas de relacionamento utilizadas pelo shopping para 

lidar com seus clientes?  

4- O departamento de marketing do shopping cuida integralmente das ações de 

marketing ou existem empresas especializadas que realizam trabalhos 

terceirizados?  

 

5- Na sua opinião, quais as principais e relevantes mudanças após o inicio da 

utilização das ferramentas de relacionamento  no shopping?  

 

6- O shopping busca novas tecnologias de relacionamento?  

 

7– Nos últimos três anos, quais foram as mudanças significativas no setor de 

marketing do Moinhos Shopping?  

 

8- Em termos de ações de relacionamento com os clientes, o que mudou de 2006 

até hoje?  

 

9– As ações de relacionamento praticadas nos últimos três anos geraram mais lucro 

para o shopping? Agregaram mais clientes? Descreva brevemente o cenário de hoje 

baseado nessas ações.  
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10– Como é elaborado o composto de serviços oferecidos aos clientes? Que 

serviços são esses?   

 

11– Como são elaboradas as estratégias de marketing para atrair e segurar 

clientes?  

 

12- Quais são os canais de comunicação utilizados para que o Shopping mantenha 

contato com os clientes? Esses canais permitem uma total interação e uma 

comunicação bilateral?  

13 – Qual o posicionamento do Shopping em relação à classificação de clientes 

ideais e geração de benefícios para os mesmos? Justifique se as ações de 

relacionamento são voltadas para essa prática.  

 

14 – Qual o real conceito de relacionamento para o Shopping?  

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Analisando as respostas dos entrevistados foi possível identificar os 

métodos e estratégias utilizadas desde a criação do shopping, em Maio de 2000 e 

as mudanças das ferramentas utilizadas nos últimos anos.  A visita pessoal permitiu 

analisar, do ponto de vista do consumidor, o tratamento que é dado aos diferentes 

públicos que freqüentam o shopping. Assim como, usufruir das instalações e 

perceber seus diferenciais em relação aos concorrentes. Os entrevistados possuem 

uma postura bem aberta no que tange o tratamento ao público, propiciando o 

entendimento da estratégia de relação com o cliente, não limitando seu canal de 

comunicação apenas a um SAC (Serviço de Atenção ao Cliente). Para desenvolver 

a análise também foram utilizados dados da entrevista realizada em 2006 com 

Mariana Gutheil, no projeto da disciplina de Pesquisa em Comunicação. A análise foi 

estabelecida considerando as seguintes categorias e autores: 
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4.4.1 Marketing 

 

Em 2006, a estrutura do setor de marketing do Moinhos Shopping, conforme 

informação de Mariana Gutheil (2006, ANEXO 1) se constituía da seguinte forma: 

- Gerente de Marketing: responsável geral pelo departamento 

- Coordenadora de Relacionamento com o Cliente: coordenava toda a parte de 

atendimento aos clientes do Shopping e do Cartão Inteligente. Com ela trabalhavam 

mais três pessoas que faziam este atendimento pessoal. 

- Coordenadora de Negócios: responsável por captação de benefícios para os 

clientes do programa de relacionamento do Shopping (Cartão Inteligente), tanto de 

lojistas quanto de parceiros externos, elaboração de campanhas e acompanhamento 

e mensuração de resultados.  

- Dois assistentes: um focado em propaganda e eventos, e outro focado na parte 

financeira e no programa de relacionamento (Cartão Inteligente). 

Além disso, haviam duas empresas terceirizadas, uma que cuidava da 

manutenção do software (CRM) e outra mais focada nas ações do programa de 

relacionamento. 

Conforme Leonardo Gomes, desde então não houve muitas mudanças nessa 

estrutura. Atualmente o departamento está dividido da seguinte forma: 

- Gerente de Marketing 

- Coordenador de Marketing 

- Analista de Marketing 

- Coordenador de Relacionamento com o Cliente 

- Dois assistentes de atendimento 

O departamento continua cuidando das ações em parceria com empresas 

contratadas que atuam na parte de propaganda, WEB, assessoria de imprensa e 

CRM. 

Leonardo Gomes (2009, ANEXO2) afirma que: 

 

As estratégias de marketing para atrair e manter clientes são 
construídas através de análises de mercado e pesquisas. A partir disso, o 
shopping juntamente com a agência de propaganda elabora um 
planejamento que posteriormente culmina em ações de propaganda, 
promoções e relacionamento. 
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Essas práticas casam com o conceito de Boone e Kurtz (1999), quando 

afirmam que o marketing é o processo de planejar e executar a concepção de bens 

e serviços, criando trocas, que atendam a objetivos individuais e organizacionais.

  

Da mesma forma a parceria com empresas especializadas, assim como a 

integração com lojistas e funcionários contrasta com a atividade do marketing 

tradicional, definida no capítulo 2 por Grönroos (1995) como sendo uma função 

meramente comercial, desempenhada separadamente por um grupo de 

especialistas organizados em departamento próprio de marketing ou vendas sem 

contar com a participação do resto da organização nem de parceiros dotados de 

know-how. Conforme descrição de Kotler (1994) no capítulo 2, essas práticas eram 

exercidas pelo gerente de marketing que popularmente era alguém cuja tarefa se 

resumia em estimular a demanda para os produtos da empresa. Suas metas 

estavam baseadas nos conceitos da venda. Praticava pouca pesquisa a fim de 

levantar o que o público precisa, mas fomentava muito a venda para fazer com que 

este público aceitasse o que se produzia.  

De acordo com Gordon (2001), ao aplicar os princípios do marketing de 

relacionamento, cada pessoa dentro da empresa se comunica e cria valor com seu 

cliente correspondente sob a orientação geral do gerente de relacionamento. Assim, 

destaca-se a importância do planejamento integrado com a agência, citado por 

Leonardo Gomes, desenvolvido através da análise das informações dos clientes, 

que geram comunicações diretas com os grupos que se visa atingir.  

Conforme Nickels e Wood (1999) para que o varejo possa construir 

relacionamentos deve aplicar processos, descritos no capítulo 3 como universais 

para o marketing de varejo, dentre eles a estratégia de comunicação integrada de 

marketing: para atrair ou manter antigos clientes, o varejo pode escolher diversas 

abordagens de comunicação integrada como propaganda, venda pessoal, marketing 

direto, vitrines, eventos, etc. 

Quando Leonardo Gomes cita o uso de análises de mercado e pesquisas 

para construir o planejamento do Shopping, vai ao encontro das teorias de 

Grazziotin (2006), quando afirma no capítulo 3 que o varejista deve fazer um estudo 

das condições atuais do mercado em que está inserido, já que antigamente, havia 

poucas lojas que vendiam de tudo, hoje cada uma vende para um determinado 

público. Por isso a importância desse estudo de análise de mercado. 
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4.4.2 Relacionamento  

 

Para Lisete Kern (2009, ANEXO 2), estabelecer e manter relacionamentos 

com os clientes, significa para o Moinhos Shopping: 

 

Prestar serviços de qualidade superior, baseados no relacionamento 
inteligente, perene, com fidelidade, cumplicidade, modernidade e 
confiabilidade, composto por uma equipe capaz de antecipar e concretizar 
os desejos e expectativas de nossos clientes, em ambiente estimulante e 
aconchegante, onde o lucro seja a medida do reconhecimento da eficiência 
pelo mercado. 
 

Suas palavras ilustram os conceitos de Mckenna (1992) quando afirma no 

capítulo 2 que a tarefa das empresas hoje não se resume a conquistar clientes e sim 

antecipar seus desejos, satisfazê-los e mantê-los, ganhando mercado. Da mesma 

forma Vavra (1993) fala em qualidade superior citando mecanismos para manter 

relacionamentos de longa duração com os clientes: aumento da satisfação, 

interações com a empresa, qualidade e números. Resume-se em sua fala o conceito 

dos 4 Cs do marketing defendidos por Swift (2001): clientes em suas necessidades e 

desejos, custo para o cliente, conveniência e comunicação.   

No que tange o ambiente, o shopping possui inúmeras vantagens em relação 

às demais lojas de varejo para se relacionar com os clientes. O ambiente 

estimulante e aconchegante citado pela entrevistada condiz com a teoria de Verri 

(1996), no capítulo 3, quando relaciona as vantagens deste ambiente: 

disponibilização de estacionamento, horário de funcionamento estendido, segurança 

e a pluralidade de opções comerciais em um mesmo ambiente agradável. Assim 

como se relaciona com o estudo de Underhill (2004), quando afirma sentimentos de 

igualdade, segurança, diversão, proteção, lazer e conveniência dos clientes em 

relação ao ambiente do shopping center. Churchill (2000) também coloca esses itens 

como importantes nas escolhas e criação de valor dos consumidores. Através da 

visita e análise do ambiente do shopping, pôde-se perceber o diferencial do Moinhos 

Shopping neste sentido. A área interna do shopping é clara, limpa e impecável em 

detalhes como lounge, decoração, exposição de obras de diversos artistas de 

tempos em tempos. Na ocasião da visita estava em vigor a mostra Art Déco Fashion, 

que reúne coleção inédita de ilustrações de moda criadas por artistas franceses 

entre 1910 e 1930. Essa mostra faz parte do “Ano da França no Brasil”, que 
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acontece de 21 de abril a 15 de novembro no Shopping onde haverá uma série de 

ações culturais, com ênfase nas artes.  

 Além disso, o fato do shopping possuir uma área pequena em relação aos 

demais de Porto Alegre propicia um ambiente realmente mais aconchegante, onde 

se tem fácil e rápida localização e acesso à todas as lojas e serviços.  O mix de lojas 

é diferenciado também, pois conta com marcas exclusivas em Porto Alegre. Até 

mesmo o formato tradicional de shoppings, onde instala-se uma “loja âncora”, de 

cunho popular para se fazer referência, é diferente no Moinhos Shopping. O mix é 

composto por lojas exclusivas e a marca mais popular presente no Shopping, que 

são as Lojas Americanas, contam com uma linha de produtos especial, que não se 

encontra nas demais lojas de Porto Alegre. Essa exclusividade das marcas faz com 

que nichos de clientes se mantenham freqüentes no Shopping, pois somente ali 

encontram determinadas marcas de sua preferência.  

Os principais clientes e freqüentadores do Shopping Moinhos são 

identificados como moradores do bairro e arredores, segundo Leonardo Gomes, o 

que também facilita o relacionamento e reconhecimento dos mesmos. De acordo 

com Ângelo (1999) o varejo é uma atividade que em que, geralmente, a 

concorrência e os clientes estão numa área geográfica muito próxima (bairro, cidade 

ou região), portanto a seleção de benefícios para se construir relacionamentos deve 

considerar: serviços oferecidos pela concorrência nas proximidades do local e 

serviços mais valorizados pelos consumidores da região. 

Quando Lisete Kern cita o lucro como o reconhecimento da eficiência pelo 

mercado, observam-se os conceitos de Zeithaml e Bitner (2003) no capítulo 2, 

quando afirmam que houve uma alteração no foco quando se fala em marketing, 

saindo das transações e evoluindo para os relacionamentos. As autoras citam que 

“o objetivo básico do marketing de relacionamento é a construção e a manutenção 

de uma base de cientes comprometidos que sejam rentáveis para a organização.” 

(ZEITHAML e BITNER 2003, p. 139). Leonardo Gomes também se refere ao lucro 

não como uma conquista do programa de relacionamento, e sim os benefícios do 

programa como responsáveis pela conquista de novos clientes fiéis. O Shopping 

não se comunica com os clientes apenas nas datas importantes já estipuladas pelo 

calendário do comércio e sim numa constante fala oferecendo benefícios e 

vantagens como descontos, isenção de estacionamento e produtos para que se 
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mantenha e fortaleça a relação.  De acordo com o conceito de Ângelo (1999) as 

diferentes formas de prestar serviços e conceder benefícios, além do simples ato da 

venda, visam fortalecer o relacionamento entre a empresa varejista e o consumidor.  

Em 2006, Mariana Gutheil considerava o relacionamento com os clientes do 

Shopping fundamental para garantir boa parte do fluxo e a fidelidade dos mesmos. 

Já identificava o Moinhos como um caso a parte no que diz respeito a marketing de 

relacionamento, pela sua estrutura e pela comunicação ancorada na existência do 

programa de fidelidade que vigorava na época. “Temos depoimentos de clientes 

que afirmam que, quando trata-se de uma loja que opera em mais de um shopping, 

optam pelo Moinhos em função de poderem pontuar suas compras no Cartão 

Inteligente.” (GUTHEIL, 2006 ANEXO 1). Atualmente, Lisete Kern garante que as 

atividades de relacionamento contribuem muito para que haja conhecimento e 

aproximação com os clientes.  

Na conclusão das entrevistadas, observam-se os preceitos de Mckenna 

(1992) quando afirma a importância do relacionamento com os clientes. A estratégia 

para o futuro das empresas é saber lidar com um mercado em mutação. Por isso 

devem estar atentas para aprender a explorar e se adaptar ás novas formas de 

relacionamento através da criatividade e de criar vantagens competitivas 

sustentáveis capazes de diferenciar e manter seus produtos e serviços no mercado. 

  

4.4.3 Ferramentas de relacionamento   

 

Em 2006, levantou-se, através da entrevista com Mariana Gutheil que o 

Shopping possuía um programa de relacionamento chamado Cartão Inteligente. 

Criado em 2004, visava valorizar seus clientes fiéis e atrair novos consumidores 

através de um programa diferenciado de vantagens. Após o cadastro, o participante 

ganhava uma conta individual, onde eram registradas suas compras em forma de 

pontos. Para registrá-los, o cliente apresentava no RCC (Relacionamento com o 

Cliente) as notas fiscais ou cupons relativos às compras. Cada Real consumido 

equivalia a um ponto no cartão, que posteriormente podia ser trocado por benefícios 

no Shopping. As pontuações mais altas (em torno de 70.000 pontos) propiciavam 

até mesmo viagens internacionais.  
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Nesse contexto, Gordon (1998, p. 31) já definia que o marketing de 

relacionamento é “o processo contínuo de identificação e criação de novos valores 

com clientes individuais e compartilhamento de seus benefícios durante uma vida 

toda de parceria”. Com a concordância de Souki (2006), quando afirma no capítulo 

2 que conceder benefícios é importante porque os clientes fiéis são mais propensos 

a pagar mais pelos produtos e serviços, tendem a comprar mais e a se interessar 

por outros produtos da empresa, em geral são os melhores garotos propaganda da 

empresa.  

Com a entrevista atual, pôde-se levantar que este programa de 

relacionamento foi suspenso temporariamente no final de 2008. A decisão baseou-

se em fatores como: visto que o Shopping atende basicamente a classe A e B, o 

volume de compras é grande e consequentemente, suprir as exigências destes 

clientes se torna uma tarefa difícil na hora de estabelecer benefícios cada vez mais 

atrativos. Hoje, as ferramentas de relacionamento do Shopping estão passando por 

transformações, focadas na qualidade e variedade dos serviços prestados e 

visando novos projetos, considerando até mesmo reativar o sistema do Cartão 

Inteligente, segundo Leonardo Gomes. Para Lisete Kern, este foi um momento 

importante na história do relacionamento do Shopping com os clientes, assim como 

a criação do programa em 2004. Segundo ela, a suspensão não impactou de forma 

negativa os clientes. Eles reclamaram, mas continuaram freqüentando e comprando 

no Shopping. A idéia é que os mesmos permaneçam comprando, porém aceitando 

e concordando com futuros projetos que serão implantados, baseados na confiança 

que possuem no empreendimento.  Segundo Zeithaml e Bitner (2003, p. 140): 

 

Benefícios de confiança: é a confiança na empresa, redução de 
ansiedade e conforto em relação ao que esperar. Ora se a empresa nos 
conhece, vai atender nossas necessidades à risca.  A mudança de 
fornecedor nesse caso, implicaria em repassar todo esse conhecimento do 
zero. A relação estável permite ao cliente ter tempo para outras 
prioridades. 

 

O Moinhos Shopping possui um programa de CRM desde 2004. O programa 

cuida do cadastramento e gerenciamento de dados dos clientes. Estes dados são 

fundamentais para filtrar públicos para ações, evento e promoções. Antigamente as 

informações eram colhidas através do programa de relacionamento. Hoje, 

continuam através de ações, eventos e promoções pontuais. Swift (2001, p. 13) 
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colocava no capítulo 2 que “o CRM é um processo interativo que transforma 

informações sobre os clientes em relacionamentos positivos com os mesmos”. Para 

o autor, algumas atribuições do CRM são envio de e-mail marketing, programação 

de produção, reposição e distribuição, controle de pontuação das compras a fim de 

dividir os clientes em diferentes categorias, entre outros.  

Na atual fase de transição, o RCC (Relacionamento Com o Cliente) criado 

especialmente para atender os clientes do Moinhos Shopping, conforme informação 

de Lisete Kern, funciona como um dos principais canais de interação para 

estabelecer e atender aos relacionamentos do Shopping. Para ela, “o RCC não é 

um SAC,  e sim, um canal que interage e se relaciona, ouvindo, encaminhando e 

atendendo as solicitações e sugestões dos seus clientes, dando-lhes retorno dentro 

48 horas, prazo padrão do Moinhos Shopping.” (KERN, 2009 ANEXO 2). Esta 

informação vai ao encontro das teorias de  Pepers e Rogers (1997) quando afirmam 

que o ciclo de feedback do cliente é composto por: informação (conhecer 

individualmente o cliente e lembra – se dele), comunicação (saber o que ele quer) e 

produção (fazer o que ele quer e averiguar se ficou satisfeito). Os autores 

consideram o feedback um elemento indispensável nos relacionamentos com 

clientes. Cada interação proporciona a captura de informações que serão eficientes 

nas suas outras operações guiando a produção de bens e serviços de forma 

individual 

Além disso, outros canais utilizados são o “Fale Conosco” do site, ações, 

promoções e eventos exclusivos direcionados aos clientes cadastrados, mídia 

eletrônica, digital e impressa, incluindo assessoria de imprensa.  Ela afirma ainda 

que “além do mailling originário do CRM temos os cadastros das news, que não são 

necessariamente nomes originários do Programa de Relacionamento, ou seja, o 

internauta se cadastra porque tem interesse em acompanhar as nossas news”. 

(KERN, 2009 ANEXO 2). As interações através destes canais online foram 

defendidas por Jéssica O’Callaghan (revista Consumidor Moderno (N° 130, 

Outubro/2008, p. 18) no capítulo 2, quando afirma que a internet abriu um leque 

enorme de possibilidades de interação com o consumidor e não se trata somente de 

uma revolução, mas sim de uma espiral contínua de revoluções. Essas práticas não 

tiveram mudanças significativas desde 2006, pois na época eram utilizados, 

também, e-mail marketing, contato telefônico, SMS e mala-direta como meios mais 

freqüentes de interação com os clientes, conforme Mariana Gutheil.  
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Há também no Shopping e nas lojas uma pesquisa de satisfação que pode 

ser preenchida pelos clientes e depositada em urnas. Através deste material podem-

se avaliar itens como atendimento, infra-estrutura, serviços e levantar sugestões e 

críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Peppers e Rogers (1997), além dos meios eletrônicos, conta-se 

também com outros canais para levantar informações e interagir com o cliente, 

como material impresso, correio, telefone, visitas, entre outros.  

O Moinhos Shopping se preocupa em buscar sempre novas tecnologias de 

relacionamento. Na ocasião da entrevista de 2006, Mariana Gutheil (2006, ANEXO 

1) explicava como estavam ocorrendo as mudanças do sistema do Cartão 

Inteligente: 

 
O programa do Cartão Inteligente acaba de sofrer uma mudança 

radical, onde deixou de ser um programa de recompensa (trocar notas por 
pontos, que são trocadas por "presentes") para se tornar um programa de 
reconhecimento, onde os clientes são valorizados pelo seu comportamento 
em relação ao shopping. E toda a comunicação com estes clientes sempre 
busca novas formas de linguagem, segmentação, definições de perfil e 
meios inteligentes de contato. Um grande investimento está sendo feito 
para contratação de profissionais especializados e também na 
readequação dos softwares que utilizamos. 

 

  

Figura 9: Pesquisa de satisfação Moinhos Shopping  
Fonte: Moinhos Shopping 
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Atualmente, conforme Lisete Kern, novas as adequações estão sendo feitas 

visando reforçar o relacionamento com os clientes. Buscam trazer novos conceitos 

de modernização, renovação constante do mix de lojas e serviços, treinamento de 

atendimento oferecido aos lojistas e colaboradores, investimentos em reformas e 

melhorias nos equipamentos e em marketing também. Para ela “as próprias 

promoções e eventos voltadas aos clientes e lojistas, são engrenagens sustentáveis 

e direcionadas à modernização do negócio, física e conceitualmente”. (KERN 2009, 

ANEXO 2). 

Revendo o conceito de McKenna (1992) esses fatores reforçam a quebra do 

paradigma entre o marketing tradicional e o marketing de relacionamento: o uso de 

novas ferramentas tecnológicas nos negócios assim como a diversidade de 

produtos e serviços.  

Outro fator importante identificado nas ferramentas de relacionamento do 

Shopping é a relação com lojistas e funcionários. Eles também utilizam dos canais 

de comunicação para levar críticas, sugestões e informações. Essas informações 

ajudam na construção das estratégias pelo Shopping para atender o cliente. Os 

lojistas possuem uma associação entre eles, que cuida de seus interesses. O 

Shopping também oferece treinamentos e palestras através de programas voltados 

especialmente para esse público interno, segundo Leonardo Gomes a comunicação 

com os lojistas é feita através de intranet, e-mail marketing, circulares e reuniões 

periódicas. Para McKenna (1992) o marketing de relacionamento se baseia no 

conhecimento e na experiência não só de tecnologias, concorrência e cientes, mas 

de seu público interno, considerado o primeiro cliente. Para o autor, o 

relacionamento não começa nem termina na venda, interessa a toda empresa e 

deve envolver todos os funcionários. Os relacionamentos se tornam mais 

importantes do que a fábrica física. Da mesma forma, Gordon (2001, p. 39) cita no 

capítulo 2 que: 

 

Em geral, ao aplicar os princípios do marketing de relacionamento, 
cada pessoa dentro da empresa se comunica e cria valor com seu cliente 
correspondente sob a orientação geral do gerente de relacionamento. 
Assim o presidente se comunica com o presidente do cliente, o 
departamento de TI de uma empresa comunica-se com o da outra, o 
departamento de P&D com os usuários e assim por diante. 
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Para Lisete Kern, as ações de relacionamento com os clientes executadas 

nos últimos anos permitiram maior conhecimento do perfil dos clientes, aumento 

significativo do mailling, fluxo, qualificação do mix, qualificação e diversidade das 

ferramentas de comunicação.  

  

4.4.4 Serviços 

 

Para o marketing do Moinhos Shopping, utilizar as informações adquiridas 

nas diversas interações com os clientes é fundamental para manter e estabelecer o 

composto de serviços que o Shopping oferece. Com as atuais estratégias de 

relacionamento em vigor, os serviços são definidos como fator principal de 

disponibilização de benefícios aos clientes. Segundo Lisete Kern, além do Setor de 

Relacionamento com o Cliente (RCC), canal facilitador entre o shopping e seu 

público, o Moinhos Shopping utiliza prioritariamente as informações do CRM para 

promover eventos, comunicar algo pontual, envios de e-mail marketing, além do 

envio quinzenal da newsletter, ferramenta que traz retornos importantes.  

Nesse contexto afirmam-se as palavras de Tim O’Reiily (2006) no capítulo 2 

quando classifica a internet como a Web 2.0, ou seja, a última geração de serviços 

online que ampliou os espaços de interação. É um conjunto de novas estratégias 

mercadológicas e a processos de comunicação mediados pelo computador. Antes 

os sites eram vistos como unidades isoladas. A tecnologia 2.0 os tornou uma 

estrutura integrada de funcionalidades e conteúdo.  E o Moinhos Shopping utiliza 

muito essa tecnologia fazendo do seu portal um espaço de plena integração com 

seus clientes. Projetos futuros estão sendo pensados com o intuito de disponibilizar 

mais serviços através do site, como o acesso à mapas de localização das lojas, por 

exemplo. Segundo Leonardo Gomes, nos últimos três anos, novas mídia 

implantadas no Shopping proporcionando novos serviços, como: mídia digital 

através de telas de LCD nos corredores do Shopping, site interativo e ações de 

Bluetooth (o cliente que andar pelo Shopping com o Bluetooth do celular ativado 

recebe notícias de eventos, promoções, etc.) 

Outros serviços que são disponibilizados pelo Shopping: 

• Bicicletário 

• Posto de venda de passagens (quiosque da VEPPO) 

• Lavanderia 



 

 

80 

• Chaveiro 

• Lotérica 

• Estacionamento 24 horas 

• Fraldário 

• Cadeira de rodas e scooter 

• Guarda-volumes 

• Achados e perdidos 

• Carrinho de compras 

• Pronto-atendimento médico 

• Cinema 

• Cabeleireiros 

• Integração com o Sheraton Porto Alegre Hotel 

 

Os itens estão de acordo com a teoria do mix de serviços do varejo defendida 

por Ângelo (1994) e Kotler (1998) no capítulo 3. Para os autores, as diferentes 

formas de prestação serviços, além do simples ato da venda, visam fortalecer o 

relacionamento entre empresa e consumidor, conforme teoria no capítulo 3. Ângelo 

(1994, p. 66) define serviço em varejo como: 

 

Um conjunto de atividades e programa adotado pelos varejistas para 
tornar a experiência de compra mais conveniente e recompensadora para 
seus clientes. Essas atividades aumentam o valor percebido pelos clientes 
e quando eles escolhem e compram mercadorias. Em um sentido mais 
amplo, o varejo é um serviço e todos os elementos do mix varejista 
provêm serviços que aumentam o valor da mercadoria.  

 

De acordo com a entrevista de Leonardo Gomes, antigamente, com o Cartão 

Inteligente, os clientes eram classificados em três categorias: Essential, Class e 

Supreme, conforme freqüência, recência e valor de compra. Com essa classificação 

o Shopping direcionava os benefícios relativos a cada categoria. Hoje, não se utiliza 

mais essa classificação e sim, separam-se grupos através do CRM para os quais se 

direcionam comunicações e serviços pertinentes. Neste contexto, identificam-se os 

conceitos de Bretzke (2000) quando afirma que o varejo está ligado à duas 

vertentes: o momento da compra (objeto) com o resultado subjetivo (interação). 

Assim, a entrega de serviços é a principal forma de se construir relacionamentos 
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neste segmento. De acordo com a autora, enquanto estava em vigor o programa de 

relacionamento do Cartão Inteligente, o Shopping utilizava o modelo de recompensa, 

onde se gratifica o ato da compra com bônus, prêmios ou outras formas de ganho 

percebidas pelo cliente. No modelo atual, identifica-se o modelo de serviço de valor 

agregado, onde se agrega algum serviço ao produto, concedido ao cliente fiel não só 

pelo ato da compra.  

 

4.4.5 Fidelização 

 

Em 2006, a entrevista com Mariana Gutheil apontava o Moinhos como sendo 

um caso a parte no que diz respeito a marketing de relacionamento em shopping 

centers devido à existência de um programa de fidelidade, o que causava o grande 

diferencial do shopping. A entrevistada afirmava que: 

 

Temos depoimentos de clientes que afirmam que, quando trata-se de 
uma loja que opera em mais de um shopping, optam pelo Moinhos em 
função de poderem pontuar suas compras no Cartão Inteligente. Ou seja, 
aplicar e manter um programa de relacionamento garante boa parte do 
nosso fluxo e fidelidade de clientes. É fundamental. (GUTHEIL, 2006 
ANEXO 1). 
 

Conforme Souki (2006) no capítulo 3, uma experiência de compra em que as 

expectativas são superadas ficará marcada para sempre na memória do cliente. 

Hoje, ainda de acordo com teorias do autor, o Shopping prima por excelência em 

atendimento e em prestação de serviços ideais para manter a fidelidade dos clientes.  

O autor cita ainda que no varejo, pode-se proporcionar um ambiente agradável, na 

loja, com música ambiente, aromas agradáveis, iluminação, etc. 

Em se tratando da era da fidelização, para Swift (2001), um banco de dados 

de clientes é fundamental para armazenar informações cruciais dos consumidores 

para que estes sejam agrupados e identificados com mais eficácia. Assim, a 

comunicação se torna muito mais direta, obtendo sucesso no processo de produção 

e venda. Nesse sentido, como já foi citado, o Moinhos Shopping utiliza quase que 

integralmente as informações do banco de dados para direcionar suas ações de 

relacionamento para manter a fidelização, respeitando sempre a privacidade e 

assegurando os dados dos clientes. Lisete Kern (2009, ANEXO 2) cita que: 
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O sistema permite a inserção de dados supercompletos, da data de 
nascimento ao hobby preferido do cliente, e o usuário dispõe destes dados 
de acordo com a necessidade da ação, evento, promoção. Importante 
observar que o uso destes dados são em situações especiais e mediante 
prévio conhecimento dos clientes.  O Moinhos Shopping não fornece ou 
negocia mailling. 

 

Para Zeithaml e Bitner (2003), é através da relação de fidelização entre 

cliente e empresa que são oferecidos benefícios para aqueles que mantêm uma 

constância de compras periódicas e que não cedem aos apelos da concorrência. 

Dessa forma, as autoras caracterizam os benefícios oferecidos aos clientes que são 

inerentes aos relacionamentos que muitas vezes são responsáveis pela lealdade 

destes, muito mais do que os atributos dos produtos e serviços.  

De acordo com o que foi citado no capítulo 3, a fidelização de clientes está 

em crescente evidência e já é fundamental para o comércio varejista se destacar 

em suas empresas. A entrega de benefícios e serviços e uma via dupla de 

comunicação faz com que o cliente se sinta seguro e confiante em freqüentar 

determinado local de compra. Para Leonardo Gomes, o Moinhos disponibiliza uma 

série de ferramentas de comunicação para manter contato com os clientes, como o 

site do shopping, newsletters quinzenais, e-mail marketing dirigido, telas digitais no 

Shopping, PDV e o setor de Relacionamento com o Cliente. Todos estas 

ferramentas possibilitam total interação com o cliente do Shopping. Churchill (2000) 

cita que a partir de informações obtidas através do acompanhamento de vendas e 

cadastros de clientes, permitem que os varejistas criem programas de fidelização, 

de incentivo e recompensa pela assiduidade dos clientes. Esses dados dos 

programas de fidelização também podem ajudar a trazer de volta às lojas os 

consumidores que pararam de comprar.  

 
4.5 CONCLUSÕES SOBRE A PESQUISA 

 

Após análise das entrevistas, algumas conclusões podem ser tiradas. O 

Moinhos Shopping representa um caso diferenciado de sucesso empresarial no 

segmento de shopping centers. Os demais empreendimentos do ramo em Porto 

Alegre possuem canais de comunicação específicos, característicos como um SAC 

(Serviço de Atendimento ao Cliente) para atender reclamações e sugestões de 

clientes. Não é comum um shopping implementar ações de relacionamento com os 
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clientes. Por isso a empresa representa um caso interessante que se relaciona com 

os objetivos da pesquisa.  

Outro ponto importante é que hoje, com o cenário econômico em que 

vivemos, se tornou fundamental a existência de um setor, com profissionais 

especializados e integrado com toda a empresa para cuidar das relações com os 

clientes. Esses profissionais pensarão em estratégias que vão virar ações 

pertinentes no trato dos clientes, pois essas estratégias serão baseadas em 

informações desses mesmos clientes, obtidas através de um longo período de 

interação. Para os entrevistados essa interação é fundamental para o ciclo de 

relacionamentos do Shopping, principalmente na atual fase em que se encontram. 

Por isso, criar canais cada vez mais apurados de comunicação com os 

clientes é uma busca constante do Shopping, pois é através destes canais que se 

coletam importantes informações sobre o perfil dos freqüentadores do Shopping, o 

que eles gostariam de ter no local de compra, quais os benefícios que lhes atraem, 

entre outras.   

Com a pesquisa, percebeu-se também que os relacionamentos movem os 

negócios do Shopping, pois obter reconhecimento por freqüentar o local é uma 

qualidade que tem sido valorizada pelos consumidores. Conclusão que ilustra a 

evolução da prática do marketing tradicional, voltada para a quantidade e 

distribuição de produtos, para a chegada da era dos relacionamentos, onde o que 

realmente importa é o conhecimento do cliente que se atende e a relação que se 

estabelece com ele durante um longo período de parceria, como conceituou Kotler 

(1999).  

Outro ponto importante de se abordar é que, apesar da importância de se 

manter relacionamentos, torna-se difícil administrar e manter certas práticas, 

principalmente quando se trata de um público de alto poder aquisitivo. No caso do 

Shopping, durante um longo período foi praticado o programa de relacionamento 

que premiava os clientes por seu volume e freqüência de compra. Ora essas 

compras geravam um volume alto de pontos, esses clientes foram merecedores de 

prêmios de alto valor, como viagens internacionais. Superar as expectativas desses 

clientes, após ganhar um benefício como esse é uma tarefa difícil. Por esse e outros 

motivos, houve a suspensão do programa e o Shopping encontra-se em fase de 

elaboração de novos projetos para a manutenção de seus relacionamentos.  

 



 

 

84 

Avaliando a repercussão da suspensão do programa de relacionamento 

através da pesquisa, pôde-se perceber que apesar da insatisfação da perda 

temporária dos benefícios, os clientes não deixaram de frequentar nem de comprar 

no Shopping. Isso, pois estes já são consumidores fiéis, conquistados por toda a 

infra-estrutura e atendimento dedicados à eles durante muitos anos. Apesar de 

reclamarem, continuam assíduos e confiantes nas novidades que estão por vir. 

Ressalta-se aqui a confiança adquirida através do relacionamento na fala de  

Zeithaml e Bitner (2003) quando afirmam que a confiança adquirida muitas vezes é 

responsáveis pela lealdade dos clientes, muito mais do que os atributos dos 

produtos e serviços. É justamente essa confiança que reduz a ansiedade em 

relação ao que esperar. As autoras defendem as relações estáveis, pois permitem 

ao cliente ter tempo para outras prioridades, o que é de seu pleno interesse, 

conforme já citado anteriormente. 

Ressalta-se aqui também a importância da disponibilização dos serviços pelo 

Shopping. É esse mix de serviços agregados que ajudou a conquistar os clientes 

durante toda sua operação e que hoje sustenta a relação entre eles e o Shopping, já 

que atualmente são identificados pelos entrevistados como a grande ferramenta de 

relacionamento praticada, já que os consumidores precisam se sentir beneficiados 

por suas escolhas de compra para que mantenham a frequencia no mesmo local, o 

que representa a questão de lucro e fidelidade aqui apresentada. Condiz com 

Ângelo (1999), que teorizou à respeito dos serviços afirmando que determinar 

serviços faz parte da estratégia de relacionamento no varejo 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho apresentou uma abordagem da utilização de ferramentas de 

relacionamento no segmento de shopping centers. O cerne desta abordagem está 

na análise das práticas do marketing de relacionamento e os resultados que estas 

proporcionam para o objeto de estudo: o Moinhos Shopping.  

O levantamento das informações iniciou em 2006, em virtude da disciplina de  

Pesquisa em Comunicação através de entrevista aplicada em uma funcionária do 

marketing do Shopping. As respostas da entrevista juntamente com outras 

informações e revisão bibliográfica levaram ao interesse em pesquisar a fundo o 

Marketing em sua evolução, até o conceito de relacionamento, averiguando o uso de 

suas ferramentas no setor do varejo através do estudo de caso do Moinhos 

Shopping. A escolha do objeto se deu pela proximidade da pesquisadora com o 

local, pois trabalhava no marketing de uma das lojas na época. Além disso, 

conforme resultado deste estudo, percebe-se que o setor de shopping centers 

representa. na ultima década , uma parcela significativa e crescente no comércio, já 

que disponibilizam uma série de vantagens para que os consumidores o tenham 

como local mais adequado para suas compras.  

Por esses motivos, é possível afirmar que o objetivo desta pesquisa era 

compreender a complexidade do conjunto de atividades que compõem um shopping 

e como esse segmento se relaciona diretamente com seus clientes, a fim de gerar 

reconhecimento e lucro. Nesse sentido pôde-se levantar os diferenciais do Moinhos 

Shopping, tanto em estrutura como na visão da importância da fidelização e no valor 

dos serviços prestados . 

Da mesma forma, a pesquisa vislumbrou estudar as teorias do marketing de 

relacionamento, preconizado por Gordon (1998) como o bem fundamental da 

empresa que irá determinar o futuro das organizações. Apesar de muito se falar no 

assunto, a importância de inseri-lo no presente estudo se deu a fatores teorizados 

por autores referenciados na bibliografia e coincidentemente concluídos aqui, ao 

final da pesquisa. Entre eles:  

1 - É através do reconhecimento que as empresas devem desenvolver as 

capacidades necessárias para criar e intensificar relacionamentos. O Moinhos 

Shopping, com suas práticas de atendimento e serviços excelentes é uma marca 

reconhecida e diferenciada no segmento em Porto Alegre.  
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2 – Há uma nova visão de relacionamentos, aliada à disponibilização de 

serviços para o cliente. Conforme Zeithaml e Bitner (2003), o foco do marketing está 

mudando para uma transação completa, casada com outras práticas de conquista de 

mercados, visando construir relacionamentos duradouros com clientes. Hoje, a gama 

de serviços que o Shopping possui, sustenta a prática do relacionamento com os 

clientes.  

3 –  Atualmente as práticas do marketing de relacionamento  transcendem os 

limites departamentais, assim como ampliam as definições de cliente, que deixa de 

ser consumidor final e passa a ser todos dos grupos envolvidos.  

4 – As práticas do marketing de relacionamento podem contribuir na 

satisfação e fidelização de clientes do segmento de shopping centers.  

 

Por esses motivos, é possível afirmar que o objetivo desta pesquisa, que era 

levantar quais as ferramentas de relacionamento foram usadas pelo Moinhos 

Shopping nos últimos três anos e o impacto destas para o empreendimento, foi 

plenamente atingido, avaliando o que funcionou e o que não teve sucesso. A 

pesquisa teve importância para o entendimento das práticas de relacionamento, que 

são muito utilizadas em vários segmentos. As empresas investem alto, tanto em 

dinheiro e pessoal para manter programas de fidelização. Fazer avaliações a longo 

prazo destas práticas é de suma importância para medir os seus resultados e fazer 

as devidas mudanças e considerações.  O presente estudo abre precedentes para 

futuras pesquisas em áreas diversas a fim de se buscar cada vez mais soluções 

criativas e inovadoras para melhorar as relações das empresas com os 

consumidores.  

Através da bibliografia, pôde-se levantar teorias sobre mudança de paradigma 

do marketing, do tradicional ao relacionamento, bem como características e 

aplicações dessas teorias no segmento do varejo e a importância dos serviços 

agregados. Assim, concluiu-se a importância desses itens frente á economia 

nacional. Atualmente, diante do cenário de alta competitividade de todos os setores 

econômicos, é fundamental conhecer os clientes e suas demandas. Em suma, as 

empresas devem, cada vez mais, desenvolver abordagens com práticas que 

recolham informações sobre os clientes e as transformem em valor para eles.  
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ANEXO 1 – ENTREVISTA MARIANA GUTHEIL 

Nome: Mariana Gutheil  

Empresa: Moinhos Shopping 

Cargo: Coordenadora de Negócios  

Data: Julho/2006 

 

1- Existe um departamento próprio de marketing no shopping? Quantas pessoas 

trabalham no setor? Quais as atribuições de cada um? 

 

São cinco pessoas, da seguinte da forma: 

- Gerente de Marketing - responsável geral pelo departamento; 

- Coordenadora de Relacionamento com o Cliente - coordena toda a parte de 

atendimento aos clientes do shopping e do cartão inteligente. Com ela trabalham 

mais três pessoas que fazem este atendimento pessoal; 

- Coordenadora de Negócios - responsável por captação de benefícios para os 

clientes do programa de relacionamento do shopping (cartão inteligente), tanto de 

lojistas quanto de parceiros externos, elaboração de campanhas e acompanhamento 

e mensuração de resultados; 

- Dois assistentes: um focado em propaganda e eventos, e outro focado na parte      

financeira e no programa de relacionamento (cartão inteligente). 

 

2 - Há um banco de dados (software), adquirido para auxiliar na comunicação e 

conhecimento dos clientes? Desde quando? Como funciona? Como são colhidas e 

administradas essas informações? 

 

Sim, existe um programa que controla toda a movimentação do cliente em 

relação ao shopping, desde sua participação em campanhas, até as trocas de notas 

para pontuação, retirada de benefícios, reclamações, sugestões, etc. Esse programa 

monitora toda a "vida" do cliente desde seu cadastro. As informações são colhidas 

pelas diversas áreas que tem contato com o cliente, as meninas da parte de 

atendimento ao cliente, a equipe de TI (que administra e controla a parte de trocas 

de notas) e a coordenadora de negócios, que monitora a movimentação dos clientes 
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em relação às campanhas. Este software está opera há dois anos e foi 

desenvolvimento especialmente para o Moinhos Shopping. 

 

3 - Quais as principais ferramentas de CRM utilizadas pelo shopping para lidar com 

seus clientes? 

 

Todas as possíveis... E-mail marketing, contato telefônico, SMS e mala-direta 

são os meios mais freqüentes. Tudo isso, claro, mediante aprovação prévia do 

cliente para recebimento dessas comunicações. Antes de uma ação é feita toda a 

seleção de público de acordo com a segmentação pré-existente no programa de 

relacionamento, e os benefícios que são oferecidos a estes clientes são escolhidos 

dentro do seu perfil. Boa parte dessas ações ainda estão em período de testes e 

avaliação, considerando que acabou de ser feita uma reestruturação bastante 

grande do programa, onde os clientes são segmentados por conceitos de RFV, etc.  

 

4 - O departamento do shopping cuida integralmente das ações de marketing ou 

existem empresas especializadas que realizam trabalhos terceirizados? 

 

Existem duas empresas terceirizadas, uma para a manutenção do software e 

outra mais focada na "inteligência" do programa de relacionamento. 

 

5 - Na sua opinião, quais as principais e relevantes mudanças após o inicio da 

utilização das ferramentas de CRM no shopping? 

 

O Moinhos é um caso a parte no que diz respeito a marketing de 

relacionamento. Toda a comunicação do shopping foi durante muito tempo ancorada 

na existência de um programa de fidelidade e - tanto clientes quanto lojistas - 

consideram isso o grande diferencial do shopping. Temos depoimentos de clientes 

que afirmam que, quando trata-se de uma loja que opera em mais de um shopping, 

optam pelo Moinhos em função de poderem pontuar suas compras no Cartão 

Inteligente. Ou seja, aplicar e manter um programa de relacionamento garante boa 

parte do nosso fluxo e fidelidade de clientes. É fundamental. 
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6 - O shopping busca novas tecnologias em termos de CRM? 

 

Sempre. O programa do Cartão Inteligente acaba de sofrer uma mudança 

radical, onde deixou de ser um programa de recompensa (trocar notas por pontos, 

que são trocadas por "presentes") para se tornar um programa de reconhecimento, 

onde os clientes são valorizados pelo seu comportamento em relação ao shopping. 

E toda a comunicação com estes clientes sempre busca novas formas de linguagem, 

segmentação, definições de perfil e meios inteligentes de contato. Um grande 

investimento está sendo feito para contratação de profissionais especializados e 

também na readequação dos softwares que utilizamos. 
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ANEXO 2 – ENTREVISTA LISETE KERN E LEONARDO GOMES 

Nome: Lisete Kern  

Empresa: Moinhos Shopping 

Cargo: Coordenadora de Relacionamento com o Cliente  

Data: Maio/2009 

 

Nome: Leonardo Gomes  

Empresa: Moinhos Shopping 

Cargo: Coordenador de Marketing 

Data: Maio/2009 

 

1- Existe um departamento próprio de marketing no shopping? Quantas pessoas 

trabalham no setor? Quais as atribuições de cada um?  

Sim existe um departamento de marketing. O departamento é dividido da seguinte 

forma: 

Existe um gerente de marketing, um coordenador de marketing, um analista 

de marketing. Alem disso, temos o RCC Relacionamento com o Cliente, que é 

considerado um braço do departamento. O RCC é constituído por uma 

coordenadora e dois atendimentos. 

  

2 - Há um banco de dados (software), adquirido para auxiliar na comunicação e 

conhecimento dos clientes? Sim. CRM - Customer Relationship Management. Desde 

quando? 2004. Como funciona? Cadastramento e gerenciamento de dados dos 

clientes. O sistema permite a inserção de dados supercompletos, da data de 

nascimento ao hobby preferido do cliente, e o usuário dispõe destes dados de 

acordo com a necessidade da ação, evento, promoção. Importante observar que o 

uso destes dados são em situações especial e mediante prévio conhecimento dos 

clientes.  O Moinhos Shopping não fornece ou negocia mailling. Como são colhidas 

e administradas essas informações? As informações são (eram) colhidas através do 

programa de relacionamento (Cartão Inteligente) ou através de ações, eventos e 

promoções pontuais com este objetivo e, uma vez registradas no CRM temos 
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condições de fazer os devidos arquivos, cortes, filtros, categorizações, classificações 

dos dados. 

 

3 - Quais as principais ferramentas de relacionamento utilizadas pelo shopping para 

lidar com seus clientes?  

O RCC – Relacionamento Com o Cliente, criado especialmente para atender 

os clientes do Moinhos Shopping. (O RCC não tem características e não é um SAC,  

e sim, um canal que interage e se relaciona com os clientes, ouvindo, encaminhando 

e atendendo as solicitações e sugestões dos seus clientes, dando-lhes retorno 

dentro 48 horas, prazo padrão do MS); Site, através do Fale Conosco; ações, 

promoções e eventos exclusivos direcionados aos clientes cadastrados, mídia 

eletrônica/digital (TV, Elemídia, internet...) e mídia impressa, incluindo aqui a 

assessoria de imprensa.  Além do mailling originário do CRM temos os cadastros 

das news, que não são necessariamente nomes originários do Programa de 

Relacionamento, ou seja, o internauta se cadastra porque tem interesse em 

acompanhar as nossas news. 

  

4 - O departamento de marketing do shopping cuida integralmente das ações de 

marketing ou existem empresas especializadas que realizam trabalhos 

terceirizados? 

Sim existem empresas terceirizadas que cuidam da parte de propaganda, 

web, assessoria de imprensa e CRM, mas todas são gerenciadas e respondem para 

o departamento de marketing. 

  

5 - Na sua opinião, quais as principais e relevantes mudanças após o inicio da 

utilização das ferramentas de relacionamento  no shopping?  

Conhecimento do perfil do cliente frequentador e a aproximação deste cliente 

com o nosso empreendimento. 
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6 - O shopping busca novas tecnologias de relacionamento?  

Sim, a preocupação e projetos já em andamento para trazer novos conceitos de 

modernização, renovação constante do mix de lojas e serviços, treinamento de 

atendimento oferecido aos lojistas e colaboradores, o investimento em reforma e 

melhoria do equipamento (empreendimento – negócio shopping), o investimento em 

marketing (mídia eletrônica/digital), as próprias promoções e eventos voltadas aos 

clientes e lojistas, são engrenagens sustentáveis e direcionadas à modernização do 

negócio, física e conceitualmente. 

  

7 – Nos últimos três anos, quais foram as mudanças significativas no setor de 

marketing do Moinhos Shopping? 

No departamento não tivemos grandes alterações. O que pode se considerar 

significativo, foram as novas mídia implantadas no shopping como: mídia digital 

através de telas de LCD, site interativo e ações de Bluetooth. 

8 - Em termos de ações de relacionamento com os clientes, o que mudou de 2006 

até hoje?  

Conhecimento do perfil dos nossos clientes, aumento significativo do nosso 

mailling, fluxo, qualificação do mix, qualificação e diversidade das ferramentas de 

comunicação.    

9 – As ações de relacionamento praticadas nos últimos três anos geraram mais lucro 

para o shopping? Agregaram mais clientes? Descreva brevemente o cenário de hoje 

baseado nessas ações. 

O “lucro” do shopping não é baseado no programa de relacionamento, mas 

sim um programa de relacionamento com benefícios interessantes atrai mais 

clientes. Pois é um diferencial em relação à concorrência que oferece apenas 

promoções em períodos já consagrados do mercado. O cliente entende e da um 
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feedback representativo quando é abordado de maneira correta pelo programa de 

relacionamento. Isso se da muitas vezes através dos benefícios/vantagens que o 

programa pode oferecer como: descontos, isenção de estacionamento e produtos. 

 10 – Como é elaborado o composto de serviços oferecidos aos clientes? Que 

serviços são esses?  

Além do RCC – Relacionamento Com o Cliente, canal facilitador entre o 

shopping e seu público, o Moinhos Shopping, como já citado na questão nº 2,  

possui uma ferramenta exclusiva e bastante eficaz, o CRM, que faz com que o 

Moinhos Shopping consiga se comunicar com o seu público da forma que melhor 

entender, seja com promoções e eventos, seja para comunicar algo pontual, envios 

de e-mail marketing, além do envio quinzenal da newsletter, ferramenta que nos traz 

importante retorno. 

Outros serviços : bicicletário, posto de venda de passagens (VEPPO), lavanderia, 

chaveiro, lotérica, estacionamento 24 horas, fraldário, cadeira de rodas e scooter, 

guarda-volumes, achados e perdidos, carrinho de compras, pronto-atendimento 

médico. 

 11 – Como são elaboradas as estratégias de marketing para atrair e segurar 

clientes? 

As estratégias de marketing são construídas através de análises de mercado 

e pesquisas. A partir disso, o shopping juntamente com a agência de propaganda 

elabora um planejamento que posteriormente culmina em ações de propaganda, 

promoções e relacionamento. 

 12- Quais são os canais de comunicação utilizados para que o Shopping mantenha 

contato com os clientes? Esses canais permitem uma total interação e uma 

comunicação bilateral?  

  O Moinhos disponibiliza uma série de ferramentas de comunicação com 

clientes e lojistas. Para clientes a comunicação é feita através do site do shopping, 

newsletters quinzenais, e-mail marketing dirigidos, telas digitais no shopping, PDV e 

o setor de Relacionamento com o Cliente. Todos estas ferramentas possibilitam total 
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interação com o cliente do shopping. Quanto aos lojistas a comunicação é feita 

através de intranet, e-mail marketing, circulares e reuniões periódicas.  

13 – Qual o posicionamento do Shopping em relação à classificação de clientes 

ideais e geração de benefícios para os mesmos? Justifique se as ações de 

relacionamento são voltadas para essa prática. 

A classificação de clientes existia no programa de relacionamento Cartão 

Inteligente. No cartão existiam três categorias a Essential, Class e Supreme nesta 

mesma ordem. Inicialmente o cliente adentrava no programa como Essential e ao 

final de uma ano era feita a avaliação através de três variáveis: freqüência de 

compra, recência de compra e valor, podendo assim o cliente subir de categoria. 

Com estes dados o shopping direcionava os benefícios relativos a cada categoria.  

 14 – Qual o real conceito de relacionamento para o Shopping?  

Prestar serviços de qualidade superior, baseados no relacionamento 

inteligente, perene, com fidelidade, cumplicidade, modernidade e confiabilidade, 

composto por uma equipe capaz de antecipar e concretizar os desejos e 

expectativas de nossos clientes, em ambiente estimulante e aconchegante, onde o 

lucro seja a medida do reconhecimento da eficiência pelo mercado. 

 

 

 


