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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo principal estudar o relacionamento percebido 

de clientes pessoa jurídica de uma agência de varejo correntistas do Banco Alfa, 

confrontando com a rentabilidade que apresentam ao banco. Para atingir esse objetivo 

foi feita uma revisão da literatura a respeito de temas como o marketing de 

relacionamento e algumas variáveis que o compõe e também do tema rentabilidade de 

clientes. Posteriormente foi feito um levantamento da rentabilidade dos clientes, com 

dados extraídos do sistema que mede a rentabilidade do Banco Alfa, para fazer uma 

separação dos mesmos de acordo com a sua rentabilidade em clientes de alta 

rentabilidade, média rentabilidade e baixa rentabilidade. Foi feita uma pesquisa 

caracterizada como um estudo qualitativo, do tipo descritivo. A principal técnica de 

coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas em profundidade com empresas de alta, 

média e baixa rentabilidade. Os resultados foram analisados pelas variáveis propostas 

por Wilson e Vlosky (1997) que são: dependência, nível de comparação com 

fornecedores alternativos, investimentos no relacionamento, trocas de informação, 

confiança e comprometimento, através da técnica de análise de conteúdo, preconizada 

por Bardin (2010).  

 

Palavras chave: relacionamento percebido, marketing de relacionamento, 

rentabilidade de clientes. 
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1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Um dos principais objetivos de qualquer empresa é fidelizar e rentabilizar os 

seus clientes. Tratando-se de uma instituição financeira, isso não é diferente. 

 

Os bancos buscam, constantemente, maneiras de encontrar parcerias estratégicas 

para aumentar a sua participação no mercado e obter alguma vantagem estratégica sobre 

seus concorrentes. A recente “onda” de fusões dos bancos brasileiros corrobora com 

essa afirmação. Itaú e Unibanco anunciaram a fusão em 2008; Santander e Real em 

2009. O Banco do Brasil anunciou a aquisição do Banco Estadual de Santa Catarina 

(BESC) em 2007 e do Banco Estadual de São Paulo (Nossa Caixa) em 2008. 

 

No entanto, existe um limite dessas fusões e aquisições. Alguma concorrência 

sempre irá existir. Por isso buscar ser uma grande instituição já não basta. É necessário 

buscar um relacionamento com o cliente, de modo que o satisfaça e que traga retorno 

para o banco. É comum as instituições financeiras terem ferramentas que mensuram a 

rentabilidade do cliente, de modo que possam perceber quais deles devem receber uma 

abordagem proativa para que não migrem para a concorrência.  

 

Dar um atendimento especializado e diferenciado para todos os clientes 

representa um custo muito alto para a instituição, sem que muitas vezes se obtenha um 

retorno satisfatório sobre esse investimento. Há clientes que oferecem uma maior 

rentabilidade que outros, ou que tem um maior potencial de rentabilidade, e há clientes 

que pensam e tem necessidades diferentes um dos outros. Os indivíduos diferem tanto 

nas motivações, necessidades e processos decisórios como no comportamento de 

compras. O ideal seria que os produtos fossem feitos sob medida para cada consumidor, 

pois assim proporcionariam uma grande satisfação para os clientes.  

 

No entanto, a realidade é diferente. Fazer produtos sob medida para cada cliente 

seria muito dispendioso. Uma alternativa é então segmentar os clientes por grupos com 

alguma característica em comum, “para entender com mais precisão grupos cujos 
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membros tenham gostos, necessidades ou preferências similares, mas que diferem das 

características de outros grupos” (BANCO ALFA, 2010) 
1
. 

 

Os bancos fazem isso para adotar melhores estratégias de atuação em cada 

segmento, gerando maiores receitas à empresa. Isto é, melhoram a rentabilidade dos 

clientes, em função da sua segmentação, visto que focam em determinados segmentos 

mais rentáveis, inclusive deixando de dar uma maior atenção a outros segmentos. 

Segundo Lovelock e Wright (2001, p. 129) “nem todos os segmentos merecem ser 

atendidos e pode não ser uma atitude realista tentar mantê-los.” Os mesmos autores 

citam um argumento sobre a atividade bancária. 

 

A população de clientes de um banco certamente contém indivíduos que 
podem não estar satisfeitos, considerando os níveis e preços dos serviços que 

o banco é capaz de oferecer, ou que nunca serão lucrativos, considerando 

suas operações com bancos (seu uso de recursos em relação à receita que 

propiciam). Todo banco seria prudente em visar e atender apenas os clientes 

cujas necessidades ele pode atender melhor do que seus concorrentes e de 

maneira lucrativa. São esses clientes que tenderão a ficar com o banco 

durante longos períodos, comprarão múltiplos produtos e serviços, 

recomendarão o banco a seus amigos e parentes e poderão ser a fonte de 

lucros superiores para os acionistas. (LOVELOCK e WRIGHT, 2001, p. 

129).    

 

 Dada a situação acima posta, cabem algumas perguntas: qual é a melhor forma 

de diferenciar os clientes um dos outros? Após diferenciar cada segmento, qual a forma 

de abordagem e de relacionamento com cada um desses grupos? Como, através do 

relacionamento, elevar a rentabilidade desse grupo de clientes, ou então de um cliente 

específico? 

 

O banco Alfa segmenta os seus clientes pessoa jurídica de acordo com o 

faturamento bruto anual (FBA), de acordo com o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Material de treinamento sobre soluções de atendimento da universidade corporativa do Banco Alfa. 
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Quadro 1 - Parâmetros da segmentação dos clientes 

Fonte: Normativos Banco Alfa 

 

Nas agências de varejo do banco alfa, são atendidos todos os segmentos, exceto 

o PJ-A. O alvo do estudo será os clientes PJ - D e alguns clientes enquadrados como PJ 

- C. 

 

Os clientes da agência alvo do estudo representam uma população de 643 

clientes, que estão distribuídos conforme tabela abaixo, de acordo com o faturamento 

bruto anual (FBA). 
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Tabela 1 - Divisão dos clientes por FBA (faturamento bruto anual) 

Faturamento bruto anual em R$ Qt. Clientes

Até 60 mil 80

Acima de 60 mil até 240 mil 112

Acima de 240 mil até 500 mil 69

Acima de 500 mil até 2,4 milhões 206

Acima de 2,4 milhões até 5 milhões 54

Acima de 5 milhões até 25 milhões 59

Não informado 63

Total 643  

Fonte: dados coletados do sistema do Banco Alfa 

 

O grupo analisado neste trabalho será o dos clientes com faturamento bruto 

anual (FBA) entre R$500.000,00 e R$ 5 milhões, representando 40 % da população 

total e foi escolhido por apresentar maior homogeneidade em relação ao faturamento 

bruto anual (FBA). 

 

Para cada cliente, o banco Alfa consegue saber qual é a sua rentabilidade atual, 

dividindo-a mês a mês e por produto. Cada cliente tem uma meta individual de 

rentabilidade, que pode ser observada se foi atingida ou não através do aplicativo que 

mede a rentabilidade. 

 

O presente estudo tem como objetivo avaliar a relação entre a rentabilidade 

auferida pelo cliente e o relacionamento com o banco, por ele percebido, focando nos 

clientes com faturamento acima de R$ 500 mil até R$ 5 milhões em uma agência 

bancária de varejo. 

 

Assim, a questão do problema geral será: 

 

“Existe relação entre o relacionamento com o banco, percebido pelo cliente, 

e a rentabilidade que ele proporciona ao banco?” 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do presente trabalho é estudar a relação entre o relacionamento 

percebido pelos clientes da agência do Banco Alfa e a rentabilidade auferida pelos 

mesmos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos que permitem atingir o objetivo geral proposto são: 

 

- Identificar os clientes mais rentáveis da agência do banco Alfa, de uma 

determinada faixa de faturamento, através do aplicativo que mede a rentabilidade do 

cliente. 

 

- Analisar como os clientes de uma agência do banco Alfa, de uma determinada 

faixa de faturamento bruto anual, percebem o relacionamento com a instituição. 

 

- Contribuir com informações que possam vir a ajudar a agência em questão na 

busca de uma melhor rentabilidade e de um melhor relacionamento com seus clientes. 

 

- Ajudar outras instituições financeiras identificar quais variáveis são 

importantes para a construção e a manutenção de um bom relacionamento com seus 

clientes. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Os bancos cumprem papel essencial na economia: criam moeda, permitindo 

assim captar recursos de poupadores e direcioná-los àqueles que mais precisam, seja 

através de empréstimo, seja através de financiamento – o que é a sua atividade principal. 

Existem ainda outras modalidades de financiamento e variedades de produtos, 

oferecidas pelas instituições bancárias, que atendem às necessidades do mercado.  

 

Cada cliente, no entanto, possui uma particularidade e, portanto, busca na 

instituição um produto especifico e/ou serviço adequado. Saber identificar o perfil do 

cliente, bem como suas necessidades e de que forma construir um relacionamento com 

ele, é essencial para melhor servi-lo, além de rentabilizá-lo e fidelizá-lo. 

 

O objetivo deste estudo é analisar a relação entre o relacionamento percebido 

pelo cliente e a rentabilidade do mesmo auferida ao banco. 

 

Com esse estudo será possível determinar os fatores que o cliente acha 

importante em um relacionamento junto ao banco e como os clientes com faturamento 

acima de R$ 500 mil até R$ 5 milhões da agência em estudo percebem o 

relacionamento e se ele é ou não satisfatório. Através dessas percepções de 

relacionamento, será possível avaliar as relações da rentabilidade por cliente, para 

assim, criar estratégias para melhor rentabilizar o cliente, ou manter fiéis os clientes que 

são rentáveis. 

 

Esse estudo também pode servir de base para clientes com outras faixas de 

faturamento tanto para o banco Alfa, como para outras instituições financeiras. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Este capítulo contempla a revisão da literatura de temas pertinentes ao estudo. 

Primeiramente serão revisados os conceitos de marketing de relacionamento. Após será 

feita a diferenciação do marketing transacional e do marketing relacional. Em seguida 

serão colocadas as especificidades do marketing de relacionamento em bancos, para 

depois falar de aspectos relevantes do marketing de relacionamento. Por último, será 

feita uma revisão da literatura sobre a rentabilidade de clientes. 

 

4.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Para existir relacionamento, parte-se do pressuposto que haja no mínimo uma 

interação entre duas ou mais partes. Gummesson (2010, p.22) afirma que 

“relacionamentos necessitam que pelo menos duas pessoas estejam em contato”. Isso é 

corriqueiro de ocorrer entre pessoas, entre empresas, entre empresas e seus clientes, 

entre empresas e seus stakeholders, e qualquer forma de interação que envolva o contato 

entre duas ou mais pessoas. No entanto, o conceito de marketing de relacionamento é 

um tema relativamente novo quando comparado ao conceito de marketing, e por essa 

razão existem inúmeras definições referentes ao tema do marketing de relacionamento. 

 

Araújo, enxerga como vantagem um bom relacionamento com o cliente: 

 

Administrar o relacionamento com o cliente serve para que a empresa 

adquira vantagem competitiva e se destaque diante da concorrência. O 

objetivo maior torna-se manter o cliente através da confiança, credibilidade e 

a sensação de segurança transmitida pela organização, construindo 
relacionamentos duradouros que contribuam para o aumento do desempenho 

para resultados sustentáveis (ARAÚJO, 2009). 

 

 

Gummesson (2010, p.22) descreve marketing de relacionamento de uma forma 

bem genérica como uma “interação das redes de relacionamentos”. O autor apresenta 

uma forma bem pluralista do marketing de relacionamento, considerando as inúmeras 

possibilidades que o conceito de rede, que o autor apresenta como “um conjunto de 
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relacionamentos de muitas partes que podem se transformar em modelos extremamente 

complexos” pode apresentar. 

 

Lovelock e Wright (2001, p. 132) afirmam que “o marketing de relacionamento 

envolve atividades destinadas a desenvolver ligações economicamente eficazes de longo 

prazo entre uma organização e seus clientes para benefício mútuo”. 

 

Para Araújo, o principal objetivo do marketing de relacionamento é: 

 

Construir e/ou aumentar a percepção de valor da marca, de seus produtos e 

serviços, e a rentabilidade da empresa ao longo do tempo a partir de 

estratégias de comunicação e de relacionamento propriamente dito com todos 

os seus stakeholders, integrando suas ações, desde o projeto de um produto 

ou serviço, desenvolvimento de processos, venda e pós-venda (ARAÚJO, 

2009). 

 

Bretzke, Ribeiro e Dourado (1998) afirmam que o “marketing de relacionamento 

enfatiza principalmente a necessidade de um relacionamento a longo prazo com o 

mercado, em detrimento das práticas de transações com objetivos de curto prazo, 

buscando a fidelização dos clientes”. 

 

Larentis, Antonello e Slongo (2010) defendem o marketing de relacionamento 

entre organizações afirmando: 

 

O Marketing de Relacionamento entre organizações, tendo em vista seus 

processos e práticas, é considerado, em função de sua natureza colaborativa, 
uma das alternativas de ação junto aos mercados de atuação. Com as práticas 

do marketing de relacionamento é possível alcançar vantagens competitivas 

sustentáveis e desempenhos comerciais e financeiros superiores 

(LARENTIS; ANTONELLO; SLONGO, 2010, p. 2). 

 

Os mesmos autores afirmam, a respeito do desenvolvimento de relacionamentos: 

 

O desenvolvimento de relacionamentos não demanda somente investimentos 
de recursos e a seleção de parceiros. Necessita a formação de confiança, a 

existência ou surgimento de valores compatíveis, do comprometimento e de 

estabilidade. Depende, além disso, da frequência e da qualidade das 

interações, da forma como o oportunismo é encarado e de como confiança e 

comprometimento são transformados em cooperação, portanto, em ação 

(LARENTIS; ANTONELLO; SLONGO, 2010, p.5). 

 

Segundo Zeithanl e Bitner (2000 apud SILVA, 2006, p. 19) marketing de 

relacionamento é “uma filosofia de fazer negócios, uma orientação estratégica focada 
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em manter e melhorar o relacionamento com os clientes atuais, ao invés de adquirir 

novos clientes”. 

 

Grönroos (1993) formulou uma definição de marketing baseada no 

relacionamento afirmando que marketing de relacionamento significa “estabelecer, 

manter e ressaltar os relacionamentos com clientes e outros parceiros, com lucro, de 

forma que os objetivos das partes envolvidas sejam atingidos. Isto é alcançado através 

de troca mútua e do cumprimento das promessas” (GRÖNROOS, 1993, p. 175). 

 

Nas diversas definições de marketing de relacionamento, podemos identificar 

alguns denominadores em comum como a orientação para longo prazo, o benefício 

mútuo, a confiança, o comprometimento, o estreitamento no relacionamento com 

clientes e parceiros. Também podemos encontrar em comum o marketing de 

relacionamento como uma vantagem competitiva, para trazer maiores retornos à 

empresa. 

 

No entanto, usar a estratégia para marketing de relacionamento não se aplica a 

todas as empresas, ele não pode ser encarado como a solução de todos os problemas 

corporativos, mas sim como uma importante ferramenta para as empresas em que o 

conceito de marketing de relacionamento pode ser aplicado.  

 

Larentis, Antonello e Slongo (2010, p. 4) corroboram afirmando que “estratégias 

de marketing de relacionamento não são solução para todos os clientes em todas as 

situações onde uma abordagem de relacionamento seja possível”. Paralelamente, há 

clientes que não desejam relacionamentos próximos com seus fornecedores, e vice-

versa (GRÖNROOS, 2004 apud LARENTIS; ANTONELLO; SLONGO, 2010, p. 4). 

 

4.2 MARKETING RELACIONAL X MARKETING TRANSACIONAL 

 

Ao revisar a literatura a respeito do marketing de relacionamento, pode-se 

constatar que ela é fruto de uma troca relacional, que é o oposto da troca transacional. 

Dependendo do autor, existe uma nomenclatura diferente para conceitos similares. 
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Lovelock e Wright (2001) definem esses opostos usando os termos transação e 

relação de filiação.  Eles definem transação como uma mera troca de valor entre as 

partes.  Sobre esse mesmo conceito, os mesmos autores afirmam: 

 

Uma transação – ou mesmo uma série de transações – não constitui 

necessariamente uma relação porque as relações exigem reconhecimento e 

conhecimento mútuo entre as partes. Quando uma transação entre um cliente 

e um fornecedor é essencialmente anônima, sem nenhum registro a longo 

prazo de uma história de compra por parte do cliente e pouco ou nenhum 

reconhecimento mútuo entre o cliente e os funcionários da empresa, não se 

pode dizer que exista relação de marketing significativa (LOVELOCK e 

WRIGHT, 2001, p. 147) 

 

Para Lovelock e Wright (2001, p. 147), relação de filiação é “uma relação 

formal entre uma empresa e um cliente identificável e que pode oferecer benefícios 

especiais para ambas as partes”.  Como vantagem desta relação, o autor aponta o fato  

que a organização sabe quem são seus clientes atuais e, normalmente, conhece o uso 

que eles fazem dos serviços oferecidos. As relações de filiação normalmente resultam 

em fidelidade do cliente a um determinado fornecedor de serviços (LOVELOCK e 

WRIGHT, 2001, p. 149). 

 

Lovelock e Wright (2001) montam um quadro para mostrar o caráter 

diferenciado para o relacionamento de uma organização e seus clientes, que segue 

abaixo, onde ele separa a entrega contínua dos serviços e as transações distintas. As 

duas podem ter relacionamentos de filiação (formais), e relacionamentos não formais. 

 

As relações formais servem como estratégias de marketing para assegurar que os 

seus clientes usufruam mais de uma vez os seus serviços e assim recebem um apoio 

financeiro constante, resultando em uma fidelidade do cliente a um determinado 

fornecedor de serviços (Lovelock e Wright 2001). 

 

Pode-se perceber que o autor classifica o banco como um relacionamento de 

filiação (formal), com uma entrega contínua de serviço, o que remete a uma troca 

relacional.  

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

Natureza da entrega do serviço Relacionamento de filiação Relacionamento não-formal

Seguros Estação de rádio

Assinaturas de TV a cabo Proteção policial

Matrícula em faculdade Iluminação doméstica

Bancos Vias públicas

Ligações interurbanas do telefone 

do assinante
Aluguel de carros

Assinatura da temporada teatral Serviço postal

Viagem com vale-transporte Rodovia com pedágio

Reparo com garantia Orelhão

Tratamento de saúde para 

conveniado da assistência médica
Cinema

Transporte público

Restaurante

Entrega contínua de serviço

Transações distintas

 

Quadro 2 - Tipo de relacionamento entre a organização de serviço e seus clientes 

Fonte: Lovelock e Wright (2001, p. 148) 

 

 

Gummesson (2010) usa os termos marketing de relacionamento e marketing de 

transação para determinar as diferenças que cada forma apresenta. 

 

No marketing de relacionamento “está enfatizada a lealdade – especialmente a 

lealdade do cliente” (GUMMESSON, 2010, p. 40). O mesmo autor utiliza o termo 

“escada da lealdade” exposto pelos autores Christopher, Payne e Ballantyne (2002) e 

afirma:  

 

Na escada da lealdade, o degrau mais baixo é o contato com um provável 

comprador que, espera-se, venha a se tornar um cliente e faça uma primeira 
compra. Consumidores recorrentes são clientes; aqueles que voltaram e que 

estão um formando um relacionamento de longo prazo. Nos próximos 

estágios, o cliente se torna um admirador e, finalmente, um defensor do 

fornecedor (GUMMESSON, 2010, p. 40). 
 

Já o marketing de transação não tem a ambição de subir a escada da lealdade. 

Ele pode ser visto como o ponto zero da escala do marketing de relacionamento. No 

entanto, muitas vezes, é uma opção bem realista e funcional, visto que pode envolver 

bens padronizados com preços menores, dentro de um prazo específico de entrega e 

determinado nível de qualidade (GUMMESSON, 2010). 
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Grönroos (1993) utiliza o termo continuum de marketing para colocar em um 

extremo o marketing de transação e em outro o marketing de relacionamento.  

 

O marketing de relacionamento tem como foco a manutenção e a melhoria dos 

relacionamentos correntes com os clientes, visando o longo prazo. Já o marketing de 

transação tem como foco a realização de uma transação de cada vez com o cliente, sem 

tentar desenvolver qualquer relação duradoura com o mesmo, que também pode ser 

chamada de marketing por tirar pedidos (GRÖNROOS, 1993). 

 

Grönroos utiliza-se do continuum de relacionamento para determinar que tipo de 

estratégia é a mais adequada para cada produto/serviço, como mostra a figura abaixo: 

 

Marketing transacional Marketing de relacionamento

Bens de consumo 

embalados

Bens de consumo 

duráveis
Bens Industriais Serviços

 

Figura 1 - Continuum de relacionamento 

Fonte: Adaptado de Grönroos (1993, p. 185). 

 

Como as estratégias de marketing podem ser colocadas em um contínuo, onde 

esses dois tipos de estratégia constituem os extremos, existem obviamente situações em 

que as empresas combinam elementos das duas estratégias (GRÖNROOS, 1994, p. 

184), existindo uma gama de possibilidades intermediárias. 

 

A transação discreta para Macneil (1980, apud DWYER, SCHURR, OH, 1987) 

é caracterizada quando de um lado há dinheiro, e de outro, um produto. A transação 

discreta exclui os elementos relacionais, visto que é caracterizada por uma comunicação 

limitada. A transação relacional leva em consideração aspectos como as transações que 

ocorrem com o tempo, gerando trocas mais pessoais e complexas, o comprometimento, 

a confiança e a satisfação não só econômica (DWYER, SCHURR, OH, 1987). 

 

O contraste das trocas discretas e relacionais é apresentado no quadro abaixo: 
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Quadro 3 - Comparação entre Transações Relacionais e Discretas 

Fonte: Adaptado de Macneil (apud DWYER, SCHURR, OH, 1987) 

 

Revisando a literatura, e confrontando as trocas discretas das relacionais, pode-

se afirmar que um banco, que é prestador de serviços, encaixa-se no perfil de troca 

relacional. 

 

4.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO EM BANCOS 

 

As trocas em um banco são relacionais, como exposto acima, visto que são 

prestadores de serviços. No entanto, existem inúmeras empresas prestadoras de serviços 

que podem fazer trocas relacionais, dependendo do seu tipo de atividade, onde cada 

uma apresenta a sua especificidade. Com um banco, isso não é diferente, e a sua 

especificidade é que ele é o gestor dos recursos financeiros das pessoas e das empresas, 

é nele que gira o dinheiro para os gastos e despesas de todos e da economia como um 

todo. Essa especificidade remete a um maior cuidado e a uma maior qualidade no 

serviço prestado por uma instituição financeira, para a manutenção de um bom 

relacionamento. 
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O relacionamento entre um cliente e o banco com que ele irá operar começa 

bem antes do seu primeiro contato com esta instituição. No caso específico 

de bancos, tem o seu início na imagem de solidez que comunicam ao 

mercado. Esta solidez é especialmente importante no caso de instituições 

financeiras, uma vez que são organizações que administrarão, ou pelo menos 

manterão sob sua guarda, os recursos financeiros de seus clientes. Assim, 

essa solidez se faz representar tanto pela confiabilidade que puder inspirar, 

como pela segurança que consegue transmitir. Entende-se que a 

confiabilidade seja decorrência de um histórico de ações coerentes e 

consistentes que cada instituição apresenta durante sua existência, e a 

segurança de um crescimento constante e consolidado no mercado em que 
cada instituição atua (CASAS, 2007, p. 53). 

 

Transmitir essa imagem é um desafio para o mercado bancário. Por outro lado, 

nenhum outro ramo de atividade consegue construir um vínculo com seu cliente como 

um banco, auxiliando na questão do relacionamento. Quando um cliente abre uma conta 

corrente em um banco - o que geralmente é uma decisão bem pensada, visto que não se 

abre uma conta por impulso - espera-se que não seja feita apenas uma operação, mas 

sim várias, proporcionando a possibilidade de criar relacionamentos (CASAS, 2007). 

No entanto, “clientes não pretendem mudar de instituição bancária, com a mesma 

freqüência e facilidade que mudam os seus locais de compra, eles se tornam mais 

atentos ao que lhes é ofertado e cobrado, tornando-se, portanto, mais exigentes” 

(CASAS, 2007, p. 54).  

 

O mercado bancário é muito competitivo. Há uma saturação tanto da oferta e da 

demanda, e existem poucos clientes que são realmente rentáveis, considerando a 

população economicamente ativa do país. O mercado bancário também tem produtos e 

serviços muito semelhantes, por força da normatização do Banco Central, inclusive com 

preços muito semelhantes (CASAS, 2007). Essa competitividade, e similaridade, 

tornam os bancos muito parecidos. O que pode ser um diferencial competitivo, para 

atrair e reter os clientes já existentes é proporcionar aos clientes, de interesse do banco, 

uma abordagem relacional, trazendo satisfação para os mesmos. 

 

Em relação aos esforços despendidos na conquista/retenção de clientes, Casas 

(2007, p. 55) afirma: 

 

O esforço despendido na conquista de um cliente, nem sempre é proporcional 

aos esforços destinados a quem já é cliente. Muitas vezes, a dedicação ao 

cliente e o conhecimento do que ele necessita e deseja ficam congelados ao 

momento do primeiro negócio, neste caso, da abertura da conta. O 



24 

 

 

conhecimento dos clientes, portanto, é o primeiro passo para que o 

relacionamento se desenvolva no período pós-venda. 

 

O mesmo autor também afirma: 

 
Além do conhecimento do cliente é preciso que se mencione, mais uma vez, 

que Marketing de Relacionamento refere-se a um conjunto de ações de longo 

prazo – o que se traduz por investir hoje para ter retorno futuro. Isso só é 

possível em instituições que realizam uma mudança em sua cultura, 

começando pelo abandono do imediatismo e alocando recursos também para 

a manutenção de seus clientes (CASAS, 2007, p. 56). 

 

4.4 FATORES RELEVANTES DO MARKETING DE 

RELACIONAMENTO 

 

Toda vez que se fala em marketing de relacionamento, é mencionado também, 

fatores chave para que ele seja bem sucedido. Para cada conceito de marketing de 

relacionamento, os autores elencam atributos que eles julgam ser os mais adequados 

para a ocorrência de uma troca relacional. 

 

Silva (2006) monta um quadro onde, após um estudo bibliográfico, expõe alguns 

atributos expostos no quadro 4 abaixo. 
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ATRIBUTOS CONCEITO AUTORES 

COOPERAÇÃO 

Um certo grau de autonomia é sacrificado 
em favor de um sucesso mútuo, apesar de 
cada parte ter seus próprios objetivos 
(embora compatíveis). Os resultados são 
atividades entre as empresas como 
planejamento e colaboração. 

Fonternot & Wilson 
(1997); Stern & Reve 
(1980); Nielson & 
Wilson (1994) 

CONFIANÇA 
É esperar ações favoráveis do parceiro ou 
que tenham resultados positivos. 

Fontenot &  Wilson 
(1997); Ganesan (1994); 
Morgan e Hunt (1994); 
Kothandaraman & 
Wilson (2000); 
Han et al. (1993) 

COMPORTAMENTO 
OPORTUNISTA 

O relacionamento não deve ter ações com 
benefícios em curto prazo que prejudiquem 
os esperados em longo prazo. 

Fonternot e Wilson 
(1997) 

COMPROMETIMENTO 
Os parceiros devem estar predispostos a 
despender esforço e recursos para dar 
continuidade ao relacionamento. 

Fontenot e Wilson 
(1997); Morgan e Hunt 
(1994); Kothandaraman 
e Wilson (2000) 

CONFLITO 

Não pode ser destrutivo entre os parceiros, 
e sim trazer soluções amigáveis que 
resultem em melhorias para o 
relacionamento. 

Fontenot e Wilson 
(1997); Moran e Hunt 
(1994) 

PODER 
É a capacidade de influenciar a decisão de 
outro. 

Fontenot e Wilson 
(1997) 

COMUNICAÇÃO 

É a troca de informações e o grau de 
abertura entre parceiros. Ambos devem 
estar abertos para negociar, a fim de 
alcançarem uma posição de ganho de 
benefícios que sejam maiores que os 
compromissos e obrigações que fazem 
parte do relacionamento. 

Fontenot e Wilson 
(1997); 
Frazier et al. (1998) 

RESULTADO DO 
RELACIONAMENTO 

É a comparação do resultado esperado em 
relação ao confronto do custo e benefício de 
se manter um relacionamento. 

Fontenot e Wilson 
(1997) 

CUSTO DO TÉRMINO 
DO 

RELACIONAMENTO 

É o custo total que se tem ao terminar um 
relacionamento; ele pode ser financeiro, 
emocional, psicológico, entre outros. 

Fontenot e Wilson 
(1997); Morgan e Hunt 
(1994) 

VALORES COMUNS 

Os parceiros devem possuir crenças 
comuns quanto à importância e 
propriedades de certos comportamentos, 
objetivos e políticas. Devem existir normas 
que determinem a pertinência das ações. 

Fontenot e Wilson 
(1997) 

BENEFÍCIOS DO 
RELACIONAMENTO 

São os benefícios percebidos entre os 
parceiros. 

Fontenot e Wilson 
(1997) 

SATISFAÇÃO 
É o nível de sentimento do que se espera do 
desempenho de um produto ou serviço. 

Fontenot e Wilson 
(1997) 

APRENDIZADO 
A busca de conhecimento entre parceiros 
para o desenvolvimento de novas soluções. 

Madhavan et al. (1994) 

AQUIESCÊNCIA 
É a tendência de um parceiro aceitar ou 
aderir às solicitações ou políticas do outro 
no relacionamento. 

Fonternot e Wilson 
(1997) 

PROPENSÃO À SAÍDA 
É a mensuração da expectativa que um 
parceiro tem de poder estar interrompendo o 
relacionamento. 

Fonternot e Wilson 
(1997) 

Quadro 4 - Atributos básicos do relacionamento segundo autores de marketing de relacionamento 
Fonte: Silva (2006, p.26). 
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Rocha e Luce (2006) em um estudo sobre relacionamentos entre compradores e 

vendedores, montaram um quadro com os principais construtos para a análise de 

relacionamentos, de acordo com a corrente teórica de cada autor. 

 

Quadro 5 - Principais construtos e trabalhos da análise dos relacionamentos entre compradores e 

vendedores. 

Fonte: Rocha e Luce (2006, p. 89). 

 

 

Wilson e Vlosky (1997), com o intuito de construírem um modelo sobre as 

atividades empresariais vinculadas aos relacionamentos com foco no longo 

prazo entre as organizações, fizeram uma revisão da literatura sobre os 

atributos de marketing de relacionamento e, então, propuseram um conjunto 

de seis variáveis latentes (mensuradas a partir de 30 itens), as quais 
desempenham papel importante na diferenciação entre os relacionamentos 

comerciais tradicionais e relacionamentos de parceria (WILSON e 

WLOSKY, 1997 apud VIANA, 1999, p. 49). 

 

As variáveis traduzidas por Viana (1999), que podem ser visualizadas no quadro 6, são: 

 Dependência do fornecedor 

 Nível de comparação com fornecedores alternativos; 

 Investimentos no relacionamento; 

 Troca de informações; 

 Confiança; 

 Comprometimento. 
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Dependência do fornecedor 

V1. Nós nos sentimos dependentes deste fornecedor. 
V2. Este fornecedor é estrategicamente importante para nossa empresa. 
V3. Seria difícil para nossa empresa substituir as vendas e lucros gerados por este fornecedor. 
V4. Seria difícil para este fornecedor substituir as vendas e lucros gerados pela nossa 
empresa. 
V5. Acreditamos que temos uma parceria equilibrada com este fornecedor. 

Nível de comparação com fornecedores alternativos 

V6. Há muitos fornecedores alternativos para os produtos que nós compramos deste 
fornecedor*. 
V7. O melhor substituto para este fornecedor teria o mesmo valor para nossa empresa. 
V8. Comparado com outros fornecedores, nosso relacionamento com este fornecedor é 
melhor. 
V9. Há muitos fornecedores alternativos que têm o mesmo valor para nossa empresa*. 

Investimentos no relacionamento 

V10. Seria um transtorno para as operações de nossa empresa encerrar o relacionamento 
comercial com este fornecedor. 
V11. O investimento que nós temos feito para implementar uma parceria com este fornecedor é 
significativo. 
V12. Nosso custo total de mudança para um fornecedor alternativo seria muito grande. 
V13. Os investimentos para desenvolver um relacionamento com este fornecedor são 
facilmente transferíveis para outros processos ou operações em nossa empresa*. 
V14. Os mecanismos que nós estabelecemos para esse relacionamento comercial tornariam 
difícil encerrar o relacionamento com este fornecedor. 

Troca de informações 

V15. Nossa empresa troca mais informações com este fornecedor do que com outros 
fornecedores. 
V16. Nossa empresa compartilha informações com este fornecedor as quais não seriam 

compartilhadas com outro fornecedor. 
Confiança 

V17. Sentimos que este fornecedor se preocupa com os nossos interesses. 
V18. As transações com este fornecedor não precisam ser supervisionadas detalhadamente. 
V19. Nós estamos certos de que este fornecedor respeita a confidencialidade das informações 

repassadas por nós. 
V20. Temos plena confiança na veracidade das informações que recebemos deste fornecedor. 
V21. Este fornecedor retém para si (omite) importantes informações*. 
V22. Nós aceitaríamos produtos deste fornecedor sem conferir a precisão das quantidades. 
V23. Este fornecedor tem merecido nossa confiança. 

Comprometimento 

V24. Esperamos que o relacionamento com este fornecedor continue por um longo tempo. 
V25. Esperamos que o relacionamento com este fornecedor se fortifique ao longo do tempo. 
V26. Esperamos aumentar as compras junto a este fornecedor no futuro. 
V27. Estamos dispostos a alocar um considerável esforço e investimento no fortalecimento do 

relacionamento comercial com este fornecedor. 
V28. Temos nos empenhado muito no relacionamento com este fornecedor. 
V29. Estamos comprometidos com este fornecedor. 
V30. O relacionamento comercial com este fornecedor poderia ser descrito como sendo uma 

parceria. 

Quadro 6 - Escala de Wilson & Vlosky (1997) para a mensuração do marketing de relacionamento 

Fonte: Wilson e Vlosky (1997 apud VIANA, 1999, p. 59). 

* Itens com escores inversos, ou seja, a extremidade da discordância é que indica, nesses casos, a 

orientação para o marketing de relacionamento. 
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Como se pode ver há inúmeras variáveis para o marketing de relacionamento, 

dependendo da visão do autor. Nos próximos itens, serão analisados com maior detalhe 

alguns desses atributos. 

4.4.1 CONFIANÇA 

 

No conceito de confiança de Moorman, Deshpandé e Zaltman (1993 apud 

NONOHAY, 2006, p. 26) destaca-se que “a confiança é uma disposição, ou seja, é um 

esforço voluntário, existe dependência em relação à outra parte (parceiro de trocas) e 

nesta outra parte se deposita fé ou se dá crédito (se confia)”. 

 

Berry e Parasuraman (1995 apud NONOHAY, 2006, p. 26) afirmam que o 

“marketing de serviços depende do gerenciamento da confiança, porque o consumidor 

precisa comprar um serviço antes de experimentá-lo”. 

 

Berry (2000 apud NONOHAY, 2006, p. 26), apresenta três maneiras para as 

empresas prestadoras de serviços demonstrarem que merece confiança: 

 

- a abertura de linhas de comunicação: diretas, frequentes e de duas mãos; 

 

- oferecer garantias de serviço: clientes insatisfeitos não precisam pagar; 

 

- atuar em alto padrão de conduta: não somente fazer o que é legalmente correto, 

mas também o que é certo, justo. 

 

Especificamente para o setor de serviços, a confiança é primordial, como 

salientam Morgan e Hunt (1994 apud BESSEGATO; NEUHAUS, 2005 p.4), “o 

marketing de relacionamento é fundamentado na confiança”. A confiança permite o 

aumento da profundidade e da amplitude do relacionamento. Caso a empresa cometer 

um erro, o cliente com base na confiança já adquirida, ao invés de usar-se de critica 

perante os demais, fará recomendações e não as usará contra esta (BESSEGATO; 

NEUHAUS, 2005 p. 4). 

 

Em relação à confiança, Bessegato e Neuhaus (2005), afirmam: 
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Os relacionamentos empresa-cliente exigem confiança, como quaisquer 

outros tipos de relacionamentos. São muitos os clientes que desejam iniciar 

ou manter relacionamento com uma empresa que percebem ser honesta. A 

confiança funciona tanto como elemento fundamental quanto alavancador de 

seu desenvolvimento. O estabelecimento de confiança mútua fornece as bases 

necessárias para que sobressaiam componentes sociais e afetivos na ligação 

entre cliente e colaborador, permitindo ao relacionamento progredir em outro 

patamar (BESSEGATO; NEUHAUS, 2005 p. 5). 
 

A preocupação com recrutamento, seleção, avaliação de desempenho e sistemas 

de controle são especialmente importantes para o pessoal de força de vendas 

(NONOHAY, 2006, p. 30). Guenzi (2002 apud NONOHAY, 2006, p. 30) realiza uma 

pesquisa com gerentes de vendas de empresas italianas e comprova a complexidade do 

fenômeno confiança. A premissa básica do autor é que a força de vendas é a linha de 

frente da empresa na criação de relacionamento com o consumidor. Guenzi (2002 apud 

NONOHAY, 2006, p. 30) diz que uma força de vendas que seja focada em trocas 

relacionais deverá buscar construir confiança com o consumidor. 

 

Grunig e Hon (1999 apud BONFADINI 2006) propuseram uma escala para a 

mensuração do relacionamento organizacional PR Relationship Measurement Scale, 

sendo que um dos atributos da escala é a confiança que é conceituada como: 

 

O nível de confiabilidade que as partes possuem de revelarem-se uma a outra. 

Há três dimensões na confiança: 1) integridade: é a crença de que a 

organização é justa. 2) coerência: é a crença de que a organização fará aquilo 

que ela diz que fará. 3) competência: é a crença de que a organização tem a 

habilidade para fazer aquilo que diz que fará. (GRUNIG; HON 1999 apud 

BONFADINI 2006, p. 3). 

 

Segundo os autores Mohr e Spekman (1994, p. 138 apud FARINA 2009, p. 63), 

“nas trocas que apresentam confiança pode-se administrar maior stress e apresentar 

maior adaptabilidade no relacionamento”. Com a falta de confiança, os parceiros são 

tentados a agir conforme o próprio interesse, e dessa forma independente da relação 

(FARINA 2009, p. 63). 

 

Morgan e Hunt (1994, p. 23 apud FARINA 2009, p. 64) ressaltam que a 

confiança existe quando uma das partes tem certeza da integridade e da confiabilidade 

na outra parte ou no parceiro de troca. Dessa forma, a confiança é uma expectativa de 

que o parceiro pode e vai se comportar como foi prometido ou acordado e, 
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consequentemente, os comportamentos futuros serão benéficos para as partes 

envolvidas (IACOBUCCI; HIBBARD, 1999, p. 22 apud FARINA 2009, p. 64). 

 

Farina (2009) monta um quadro com a revisão da literatura do conceito de 

confiança de alguns autores, que segue abaixo: 

 

 
Quadro 7 - Definições de confiança 

Fonte: FARINA (2009, p. 65) 

 

4.4.2 COMPROMETIMENTO 

 

No marketing de relacionamento, esse conceito tem papel de destaque, uma vez 

que para existir o relacionamento, as partes devem estar comprometidas. O desejo de 

desenvolver um relacionamento que perdure e a tendência de realizar sacrifícios 

eventuais para o mesmo indica que a empresa ou o profissional está comprometido com 

a outra parte (ANDERSON; WEITZ, 1992, p. 19 apud FARINA 2009, p. 57).  

 

Assumir compromisso significa que a pessoa se obriga a fazer uma 
determinada tarefa para outra pessoa ou organização. O comprometimento 

envolve ou implica várias pessoas com a relação a um conjunto de tarefas, 

que elas mesmas devem realizar. A pessoa é responsável, isto é, deve realizar 

coisas em prol de todas as pessoas envolvidas (FARINA, 2009, p. 56). 

O comprometimento é como uma relação forte existente no indivíduo que se 

identifica e se envolve com a organização. Essa relação é caracterizada como 

a disposição para exercer esforço considerável em benefício da organização. 

O indivíduo compartilha os valores e objetivos da empresa e apresenta forte 

desejo de continuar a ser membro da mesma (FARINA, 2009, p. 57). 

  

Se um relacionamento é importante para empresa ou para o indivíduo, os 

mesmos apresentam um forte desejo de mantê-lo (MOORMAN et al, 1992, p. 316 apud 

FARINA 2009, p. 57). Comprometimento e confiança são chaves pare o sucesso do 
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marketing de relacionamento (MORGAN; HUNT, 1994 apud FARINA 2009, p. 57).  O 

comprometimento é afetado pela confiança e pela dependência. Quanto maior a 

dependência, mais a confiança afeta o comprometimento (ANDALEEB, 1996 apud 

FARINA 2009, p. 57). Comprometimento também está relacionado ao desejo de se 

manter o relacionamento por um período grande de tempo (HENNIG-THURAU; 

KLEE, 1997 apud FARINA 2009, p. 57). 

 

Comprometimento funciona como uma garantia de que o relacionamento tem 

sua continuidade entre os parceiros (DWYER, SCHURR, OH, 1987). Outro aspecto do 

comprometimento é a questão da crença em um sócio, empresa ou profissional ou até 

num indivíduo, de forma a se fazerem esforços para manter o relacionamento 

(MORGAN; HUNT, 1994 apud FARINA 2009, p. 57), isto é, o comprometimento 

existe quando o relacionamento é considerado importante e o sócio comprometido 

deseja que o relacionamento seja mantido indefinidamente (MOHR; SPEKMAN, 1994 

apud FARINA 2009, p. 57). 

 

Farina (2009) monta um quadro com a revisão da literatura do conceito de 

comprometimento de alguns autores, que segue abaixo: 

 

 

 
Quadro 8 - Definições de comprometimento 

Fonte: FARINA (2009, p. 58) 

 

Grunig e Hon (1999 apud BONFADINI 2006) propuseram uma escala para a 

mensuração do relacionamento organizacional PR Relationship Measurement Scale, 

sendo que um dos atributos da escala é o comprometimento que é conceituado como: 
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A extensão na qual as partes sentem e acreditam que vale a pena gastar 

energia para manter e expandir o relacionamento. Possui duas dimensões: 

comprometimento contínuo, relativo a uma determinada linha de conduta e 

comprometimento afetivo, derivado de uma orientação emocional (GRUNIG; 

HON 1999 apud BONFADINI 2006, p. 4). 

 

4.4.3 DEPENDÊNCIA 

 

A dependência é definida, em psicologia e psicologia social, como o estado no 

qual a assistência de outros em termos de finanças, emoção, proteção, segurança e 

atenção diária é esperada ou ativamente procurada (GLANZE; GOLDENSON, 1984 

apud HOLANDA 2008, p. 128).  

 

O construto dependência, no contexto de parcerias, segundo Pimenta et al. 

(2008, p. 7) “representa a percepção da firma sobre seu nível de necessidade dos 

benefícios gerados por essa parceria. Tanto para ela mesma quanto para seu parceiro, ou 

seja, que parte depende mais do relacionamento”. 

 

Holanda (2008, p. 129) afirma que a dependência de um cliente em relação a um 

fornecedor pode aumentar em função de algumas possibilidades: 

 

a) os resultados obtidos na relação são importantes e altamente valiosos, sendo 

os custos de mudança elevados; 

 

b) os resultados obtidos superam os resultados que estariam disponíveis na 

melhor alternativa de vendedor; 

 

c) quando existem poucas alternativas ou potenciais recursos de troca. 

 

Se existe uma grande faixa de parceiros de alta qualidade, a dependência será 

menor. No entanto, se o nível de comparação das alternativas é baixo, o parceiro estará 

menos propenso a deixar o relacionamento, porque os parceiros alternativos não são tão 

atrativos quanto o parceiro atual (ANDERSON; NARUS, 1990 apud HOLANDA 2008, 

p. 129). 
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Os sentimentos de dependência podem resultar de benefícios relacionais e de 

custos de término do relacionamento (MORGAN; HUNT, 1994 apud HOLANDA 

2008, p. 129). A dependência varia diretamente com o valor recebido de um parceiro e 

inversamente com a disponibilidade de parceiros comerciais alternativos (COOK; 

EMERSON, 1978 apud HOLANDA 2008, p. 129). 

 

As transações baseadas no espírito de parceria de longo prazo possuem maior 

grau de dependência percebida entre as partes, maior grau de comunicação 

interorganizacional, bem como maior sentimento de confiança e comprometimento 

(VIANA, CUNHA, SLONGO, 1999). 

 

As empresas de pequeno e médio portes estão mais vulneráveis devido à 

dependência das instituições financeiras para obtenção de financiamentos externos 

(BERGER; UDELL, 2002 apud HOLANDA 2008, p. 129), enquanto as grandes 

empresas estão menos dependentes, uma vez que utilizam um amplo número de bancos 

(THUNMAN, 1999 apud HOLANDA 2008, p. 129). 
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4.5 RENTABILIDADE DE CLIENTES 

 

 

Qualquer empresa tem como objetivo básico de obter lucros, e para saber se isso 

está ocorrendo ou não a empresa é analisada através do seu balanço patrimonial e do seu 

DRE, e através deles são calculados inúmeros índices para se mensurar o desempenho 

da empresa. No entanto, esse método não contempla a individualidade de cada cliente, 

traz apenas o resultado de uma forma resumida do todo da empresa. Saber quais clientes 

que de fato trazem, ou não, lucro à empresa servirá como subsídio para ações de 

retenção para os que trazem resultados positivos e de questionamentos de como se pode 

obter retorno de clientes que atualmente trazem prejuízos à empresa. Esse controle irá se 

refletir positivamente no resultado financeiro global da empresa e, consequentemente, 

nos resultados contábeis. 

 

Avaliar a rentabilidade proporcionada pelo cliente vem sendo considerado um 

fator fundamental para a efetiva construção de relacionamentos de marketing 

(REICHHELD, 1996; MORGAN; HUNT, 1994, apud ROSA, 2001, p. 90), para o 

efetivo conhecimento de valor econômico atual e potencial de cada cliente (MILLER, 

1998; VAN CLIEAF, 1996, apud ROSA, 2001, p. 90) e, também, para o suporte de 

uma série de decisões de marketing, tais como a alocação de recursos, o direcionamento 

de campanhas promocionais, a segmentação da base de clientes, o tratamento 

diferenciado de clientes com distintas capacidades de geração de valor, e a definição de 

canais de distribuição (MILLER, 1998; VAN CLIEAF, 1996, apud ROSA, 2001, p. 90). 

 

Kotler (2000, p. 77) afirma: 

 

Embora muitas empresas avaliem a satisfação de clientes, a maioria deixa de 

avaliar a lucratividade individual de clientes. Os bancos alegam que se trata 

de uma tarefa difícil, uma vez que um cliente utiliza diferentes serviços 

bancários e as transações são registradas em departamentos diferentes. 

Entretanto, bancos que têm conseguido avaliar as transações dos clientes se 

assombraram com o número de clientes não-lucrativos. Alguns bancos 
relatam que perdem dinheiro com mais de 45 por cento de seus clientes. Não 

é de se surpreender que eles estão cobrando cada vez mais tarifas por vários 

serviços que até então ofereciam gratuitamente. 
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Para Farris et al.(2007, p. 154) rentabilidade do cliente é a diferença entre as 

receitas obtidas e os custos associados com o relacionamento com um cliente durante 

um período determinado.  

 

Figueiredo (2000) afirma que a contabilidade tem dificuldade em responder a 

duas questões: quais os custos de servir e quais os clientes rentáveis? Sobre o mesmo 

tema ele afirma: 

A rentabilidade de um cliente normalmente é calculada considerando apenas 

a margem bruta, ou seja, o total da receita das vendas ao cliente menos o 

custo dos produtos vendidos àquele cliente. Existe uma série de outros custos 

que são cada vez mais significativos e que devem ser considerados para 

avaliar corretamente a rentabilidade de um cliente: os custos de servir o 
cliente, como por exemplo, quanto tempo do pessoal de vendas o cliente 

requer e quem trata diretamente com o cliente, um gerente ou um atendente 

menos graduado? Quando todos estes custos são perfeitamente identificados, 

isto é, quando se consegue calcular exatamente a rentabilidade cliente por 

cliente, essa análise pode concluir que há um razoável número de clientes que 

contribuem negativamente para a rentabilidade da empresa, assim como há 

clientes que é preciso proteger dos ataques dos competidores (FIGUEIREDO, 

2000). 

 

Miller (1998, apud ROSA, 2001, p. 94) define rentabilidade de cliente como a 

soma da rentabilidade de todos os produtos consumidos pelo cliente, subtraídas todas as 

despesas específicas relativas a esse cliente. O’Sullivan (1997, apud ROSA, 2001, p. 

94) trata rentabilidade de cliente como o valor líquido entre as receitas e os custos 

gerados por um cliente. 

 

Kotler (2000, p. 77) defende que um cliente lucrativo é uma pessoa, residência 

ou empresa que, ao longo do tempo, rende um fluxo de receita que excede por margem 

aceitável o fluxo de custos de atração, venda e atendimento da empresa relativo a ele. 

 

Farris et al.(2007, p. 154) defende que a rentabilidade geral da empresa pode ser 

melhorada tratando clientes distintos de forma diferente e que se deve pensar em três 

níveis de clientes: 

 

1- Clientes de primeiro nível – RECOMPENSAR: Seus clientes valiosos 

são aqueles que vocês mais quer manter. Eles devem receber mais atenção do que 

qualquer outro grupo. Se você perdê-los, seus lucros serão muito afetados. Procure 

recompensá-los de outras maneiras que não seja simplesmente o rebaixamento de 
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preços. Esses clientes provavelmente valorizam o que você faz e podem não ser 

sensíveis ao preço. 

 

2- Clientes de segundo nível – DESENVOLVER: Os clientes 

intermediários – com lucros de baixo a médios – podem ser alvo de desenvolvimento. 

Trata-se clientes que você pode tornar de primeiro nível. 

 

3- Clientes de terceiro nível – DISPENSAR: A empresa perde dinheiro 

atendendo essas pessoas. Se você não consegue promovê-los facilmente para os níveis 

mais altos de rentabilidade, deve considerar a possibilidade de cobrar mais pelos 

serviços que atualmente utilizam. Se for possível conhecer esse grupo de antemão, pode 

ser melhor não adquirir esses clientes. 

 

De acordo com Figueiredo (2000), quando se calcula a real rentabilidade de cada 

cliente considerando os custos de atendimento de cada um deles, é possível concluir que 

há os que realmente contribuem para o lucro enquanto há outros que representam 

redução do lucro. Conhecendo-se a rentabilidade de cada cliente, é possível definir o 

nível de serviço a ser prestado a segmentos diferentes. 

 

Segundo Lanning, Phillips (apud KOTLER, 2000, p. 77), algumas organizações 

tentam fazer tudo o que os clientes sugerem. (...) Entretanto, embora os clientes façam 

frequentemente boas sugestões, eles sugerem muitas coisas impraticáveis ou não 

lucrativas. Seguir suas sugestões de maneira aleatória é fundamentalmente diferente do 

foco do mercado – a escolha disciplinada de quais clientes atender e qual combinação 

específica de benefícios e preço a entregar a eles (e qual negar-lhes). 

 

Farris et al.(2007, p. 154)  defende a idéia de ter um banco de dados que possa 

analisar a rentabilidade de clientes individualmente, podendo ser uma vantagem 

competitiva. Ele afirma que conhecendo a rentabilidade do cliente, há uma chance de 

defender os melhores clientes e talvez até mesmo tomar os consumidores mais rentáveis 

dos concorrentes. 

 

De acordo com Figueiredo (2000), os especialistas em marketing defendem, 

cada vez com maior veemência, que o importante não é ter produtos rentáveis e sim 
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clientes rentáveis e que manter os clientes já conquistados custa menos que, 

continuamente, estar buscando novos clientes. Nesse sentido, é preciso encantar os 

clientes rentáveis, conhecer perfeitamente suas necessidades, proporcionar-lhes atenção 

individualizada, tratamento personalizado, atributos esses cada vez mais valorizados 

entre os que constituem o conceito de serviço ao cliente. 

 

Para o gerenciamento das informações a respeito da lucratividade por cliente, 

Christopher (1997, apud WOHNRATH, 2006, p. 36) sugere a construção de uma matriz 

de lucratividade (figura 2) que segue abaixo, onde fornece orientações gerais para um 

posicionamento estratégico. 

 

Desta forma, de acordo com a localização no quadrante, tem-se uma orientação: 

 

Construa – o custo da prestação de serviço é baixa, porém o valor líquido das 

vendas também é. A equipe envolvida pode procurar oportunidades para melhorar o 

posicionamento.  

 

Perigo – margem baixa e custo alto. Este tipo de cliente é desafiador e deve ser 

analisado com bastante cuidado, inclusive sob aspecto de conservá-lo ou não.  

 

Planeje – margem alta, porém com custo também alto. Estes clientes podem ser 

mais lucrativos caso o custo dos serviços possa ser reduzido.  

 

Proteja – alto valor líquido de vendas com baixo custo de atendimento. Estes 

clientes devem ser bem cuidados e protegidos, pois podem ser vulneráveis à 

concorrência.   
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Figura 2 - Matriz de lucratividade por cliente 

Fonte: Adaptado de Christopher (1997, p. 75 apud WOHNRATH, 2006, p. 36) 

 

 

Segundo Kaplan e Cooper (1998, apud WOHNRATH, 2006, p. 36), a análise da 

lucratividade de clientes proporciona oportunidades para: 

 

-Preservar os atuais clientes lucrativos.  

 

-Redefinir preços de serviços.  

 

-Oferecer descontos para conquistar clientes atrativos.  

 

-Negociar relacionamento para redução do custo de atendimento de clientes 

cooperativos. 

 

Para Figueiredo (2000), a análise de rentabilidade de clientes proporciona 

oportunidades para: 

 

- Atender melhor os clientes existentes e que são altamente rentáveis. 
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- Conhecer o custo do serviço ao cliente e então poder cobrar pelo nível de 

serviço proporcionado. 

 

- Oferecer descontos, se necessário, nas operações com clientes aos quais é 

possível servir com custos reduzidos. 

 

- Negociar relações ganha-ganha entre fornecedores e compradores. 

 

- Tentar atrair os clientes que proporcionam grandes lucros para os concorrentes. 
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5 MÉTODO 

 

 

Ao se fazer um trabalho de pesquisa, a escolha do método é um dos pontos 

fundamentais para a correta formulação e interpretação do problema a ser investigado 

(BOARO, 2006). Partindo do pressuposto que não há metodologias “boas” ou “más” 

em si, e sim metodologias adequadas ou inadequadas para tratar um determinado 

problema (ALVES-MAZOTTI e GEWANDSNAJDER, 1998, p. 160), optou-se pela 

pesquisa qualitativa, que segue melhor descrita abaixo. 

 

5.1 ESCOLHA DO MÉTODO 

 

A pesquisa qualitativa pode ser definida como a que se fundamenta 

principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio pela não 

utilização de um instrumental estatístico na análise de dados Vieira e Zouain (2006, p. 

17). 

 

As ideias centrais que conduzem à pesquisa qualitativa diferem daquelas 

empregadas na pesquisa quantitativa (FLICK, 2009). Os aspectos essenciais da pesquisa 

qualitativa consistem na “escolha adequada de métodos e teorias convenientes, no 

reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores 

a respeito de suas pesquisas como parte do processo de produção de conhecimento e, na 

variedade de abordagens e métodos” (FLICK, 2009, p. 23). 

 

Para Vieira e Zouain (2006, p. 17), a análise qualitativa é aquela em que a 

“lógica e a coerência da argumentação não são baseadas simplesmente em relações 

estatísticas entre variáveis, por meio das quais certos objetos ou unidades de observação 

são descritos”. 

 

Entretanto, é bom lembrar que a não utilização de técnicas estatísticas não 

significa que as análises qualitativas sejam especulações subjetivas (VIEIRA e 

ZOUAIN, 2006, p. 17).  
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A pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações 

sociais devido à pluralização das esferas de vida. As expressões-chave para 

essa pluralização são a “nova obscuridade” (HABERMAS, 1996), a crescente 

“individualização” das formas de vida e dos padrões biográficos (BECK, 

1992) e a dissolução de “velhas” desigualdades sociais dentro da nova 

diversidade de ambientes, subculturas, estilos e formas de vida. Essa 

pluralização exige uma nova sensibilidade para o estudo empírico das 

questões. (FLICK, 2009, p. 20) 

 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) afirmam que houve várias tentativas 

de se conceituar a pesquisa qualitativa na década de 80 e para eles, Patton (1986) foi o 

que definiu de forma mais abrangente entre todas as definições afirmando que: 

 

A principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que estas 

seguem a tradição “compreensiva ou interpretativa”. Isso significa que essas 

pesquisas partem do pressuposto que as pessoas agem em função de suas 
crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem 

sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de imediato, 

precisando ser desvelado Patton (1986 apud ALVES-MAZZOTTI e 

GEWANDSZNAJDER 1998, p. 131). 

 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) afirmam que dessa posição decorrem 

três características essenciais aos estudos qualitativos: visão holística, abordagem 

indutiva e investigação naturalística. 

 

A visão holística parte do princípio que a compreensão do significado de um 

comportamento ou evento só é possível em função da compreensão das inter-

relações que emergem em um dado contexto. A abordagem indutiva pode ser 

definida como aquela que o pesquisador parte de observações mais livres, 

deixando que as dimensões e as categorias de interesse emerjam 

progressivamente durante os processos de coleta e análise de dados. 

Finalmente, investigação naturalística é aquela em que a intervenção do 

pesquisador no contexto observado é reduzido ao mínimo (ALVES-

MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 131). 

 

Sendo assim, o pesquisador é o principal instrumento de investigação devendo 

ter contato direto e prolongado em campo, para assim, captar os comportamentos 

observados (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998). 

 

5.2 UNIDADES DE ANÁLISE 

 

As empresas com faturamento bruto anual (FBA) entre R$500.000,00 e R$ 5 

milhões foram as selecionadas como unidade de análise, e são clientes de uma agência 

de varejo do banco Alfa. Na tabela 1, pode se ver que há um total de 260 clientes. No 
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entanto, para a análise o número de clientes da população será no total de 210. Essa 

diminuição ocorreu, pois serão analisados somente clientes com conta corrente ativa, 

visto que foi feito um filtro para retirar clientes que não tem conta corrente junto ao 

banco Alfa, ou que não tem movimentação em sua conta corrente. O levantamento 

inicial do número de 260 clientes contemplou apenas os clientes cadastrados com a 

faixa de faturamento estudada, não significando necessariamente que eles tenham conta 

corrente. Significa apenas, que em algum momento, eles tiveram esse faturamento 

cadastrado. 

 

Dos 210 clientes estudados, coletou-se a sua rentabilidade dos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2011, e foi feita uma média da rentabilidade auferida nesses três 

meses. Com essa média, os clientes foram classificados, segundo critério dos tercis, dos 

mais rentáveis, aos menos rentáveis e foi feita a seguinte divisão: alta rentabilidade, 

média rentabilidade e baixa rentabilidade. O ponto de corte para definir esses clientes 

foi feito da seguinte forma: os 70 primeiros foram considerados os de alta rentabilidade; 

do 71º ao 140º de média rentabilidade; do 141º ao 210º de baixa rentabilidade. 

 

A pesquisa foi feita pelo próprio autor. A coleta de dados ocorreu através de 

entrevista em profundidade junto aos sócios das empresas com alta, média e baixa 

rentabilidade, no período de maio de 2011. 

 

Segue abaixo três tabelas com os clientes de alta, média e baixa rentabilidade. 

Nas tabelas, os clientes foram classificados dos mais rentáveis aos menos rentáveis, que 

foi definido pela média da rentabilidade dos meses de janeiro, fevereiro e março. O 

campo “Fat.” representa a faixa de faturamento em que o cliente se enquadra. O número 

1 representa os clientes com faturamento entre R$ 500.000 até R$ 2,4 milhões. O 

número 2 representa os clientes com faturamento acima de R$ 2,4 milhões até R$ 5 

milhões. 
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Tabela 2 - Clientes com alta rentabilidade 

N Cliente Média Ren Fat. N Cliente Média Ren Fat.

1º AA01 7.783,22 Alta 2 36º AB19 1.538,10 Alta 1

2º AB02 5.581,16 Alta 1 37º AA19 1.411,11 Alta 1

3º AA02 5.169,04 Alta 2 38º AB20 1.323,95 Alta 1

4º AB03 4.853,99 Alta 1 39º AA20 1.321,71 Alta 1

5º AA03 4.841,38 Alta 1 40º AB21 1.290,65 Alta 1

6º AB04 4.802,23 Alta 2 41º AA21 1.289,56 Alta 2

7º AA04 4.595,06 Alta 1 42º AB22 1.285,50 Alta 1

8º AB05 4.394,50 Alta 1 43º AA22 1.264,21 Alta 1

9º AA05 4.350,97 Alta 2 44º AB23 1.261,14 Alta 1

10º AB06 3.959,56 Alta 2 45º AA23 1.249,81 Alta 2

11º AA06 3.495,87 Alta 1 46º AB24 1.201,08 Alta 1

12º AB07 3.330,16 Alta 2 47º AA24 1.200,49 Alta 2

13º AA07 3.247,18 Alta 1 48º AB25 1.163,84 Alta 2

14º AB08 3.032,85 Alta 1 49º AA25 1.160,98 Alta 2

15º AA08 2.902,06 Alta 2 50º AB26 1.152,30 Alta 1

16º AB09 2.878,31 Alta 1 51º AA26 1.136,08 Alta 1

17º AA09 2.704,22 Alta 1 52º AB27 1.125,12 Alta 1

18º AB10 2.496,79 Alta 1 53º AA27 1.106,70 Alta 1

19º AA10 2.439,42 Alta 1 54º AB28 1.105,26 Alta 2

20º AB11 2.427,04 Alta 1 55º AA28 1.096,09 Alta 2

21º AA11 2.282,98 Alta 1 56º AB29 1.075,72 Alta 2

22º AB12 2.241,06 Alta 1 57º AA29 1.072,96 Alta 1

23º AA12 2.206,23 Alta 1 58º AB30 1.042,51 Alta 2

24º AB13 2.195,13 Alta 1 59º AA30 1.020,36 Alta 1

25º AA13 2.164,12 Alta 1 60º AB31 1.014,20 Alta 1

26º AB14 2.104,51 Alta 1 61º AA31 1.010,64 Alta 1

27º AA14 2.082,28 Alta 2 62º AB32 993,78 Alta 1

28º AB15 1.863,13 Alta 1 63º AA32 983,71 Alta 2

29º AA15 1.836,31 Alta 1 64º AB33 977,09 Alta 1

30º AB16 1.828,10 Alta 1 65º AA33 975,19 Alta 2

31º AA16 1.766,82 Alta 1 66º AB34 883,36 Alta 1

32º AB17 1.729,25 Alta 1 67º AA34 870,13 Alta 2

33º AA17 1.607,57 Alta 1 68º AB35 868,92 Alta 1

34º AB18 1.584,72 Alta 1 69º AA35 858,59 Alta 1

35º AA18 1.540,36 Alta 1 70º AB36 847,98 Alta 2  
Fonte: dados coletados do sistema que mede a rentabilidade do Banco Alfa 
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Tabela 3 - Clientes com média rentabilidade 

N Cliente Média Ren Fat. N Cliente Média Ren Fat.

71º AA36 815,77 Média 1 106º AB54 416,88 Média 1

72º AB37 812,15 Média 1 107º AA54 406,50 Média 1

73º AA37 811,87 Média 1 108º AB55 388,11 Média 2

74º AB38 808,54 Média 1 109º AA55 377,80 Média 1

75º AA38 806,59 Média 1 110º AB56 374,12 Média 2

76º AB39 788,40 Média 1 111º AA56 372,96 Média 2

77º AA39 779,21 Média 1 112º AB57 365,36 Média 1

78º AB40 767,84 Média 1 113º AA57 352,39 Média 1

79º AA40 722,38 Média 1 114º AB58 350,13 Média 1

80º AB41 719,88 Média 1 115º AA58 349,95 Média 1

81º AA41 716,13 Média 1 116º AB59 346,09 Média 1

82º AB42 674,33 Média 1 117º AA59 337,25 Média 1

83º AA42 670,78 Média 2 118º AB60 327,59 Média 1

84º AB43 668,40 Média 1 119º AA60 323,07 Média 1

85º AA43 665,16 Média 1 120º AB61 321,05 Média 1

86º AB44 639,14 Média 1 121º AA61 313,93 Média 2

87º AA44 615,98 Média 1 122º AB62 311,39 Média 1

88º AB45 610,80 Média 1 123º AA62 304,52 Média 1

89º AA45 603,38 Média 1 124º AB63 289,01 Média 1

90º AB46 597,00 Média 1 125º AA63 286,58 Média 1

91º AA46 569,64 Média 1 126º AB64 281,84 Média 1

92º AB47 563,54 Média 1 127º AA64 280,93 Média 1

93º AA47 536,82 Média 1 128º AB65 274,01 Média 1

94º AB48 513,57 Média 1 129º AA65 271,96 Média 1

95º AA48 485,26 Média 1 130º AB66 268,83 Média 1

96º AB49 466,41 Média 1 131º AA66 265,80 Média 1

97º AA49 445,03 Média 1 132º AB67 264,30 Média 2

98º AB50 442,65 Média 1 133º AA67 262,67 Média 1

99º AA50 437,57 Média 2 134º AB68 261,27 Média 2

100º AB51 428,75 Média 1 135º AA68 258,25 Média 1

101º AA51 428,29 Média 1 136º AB69 251,58 Média 2

102º AB52 423,04 Média 1 137º AA69 241,94 Média 1

103º AA52 422,45 Média 1 138º AB70 235,66 Média 2

104º AB53 419,63 Média 1 139º AA70 232,91 Média 1

105º AA53 417,53 Média 1 140º AB71 221,10 Média 1  
Fonte: dados coletados do sistema que mede a rentabilidade do Banco Alfa 
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Tabela 4 - Clientes com baixa rentabilidade 

N Cliente Média Ren Fat. N Cliente Média Ren Fat.

141º AA71 220,79 Baixa 2 176º AB89 83,92 Baixa 1

142º AB72 214,78 Baixa 1 177º AA89 80,59 Baixa 1

143º AA72 212,63 Baixa 1 178º AB90 78,18 Baixa 1

144º AB73 210,24 Baixa 2 179º AA90 78,10 Baixa 1

145º AA73 209,80 Baixa 1 180º AB91 67,45 Baixa 2

146º AB74 206,32 Baixa 1 181º AA91 67,41 Baixa 2

147º AA74 201,86 Baixa 1 182º AB92 66,75 Baixa 1

148º AB75 199,21 Baixa 1 183º AA92 62,51 Baixa 1

149º AA75 194,79 Baixa 1 184º AB93 60,77 Baixa 1

150º AB76 192,39 Baixa 1 185º AA93 56,42 Baixa 1

151º AA76 190,93 Baixa 2 186º AB94 53,61 Baixa 1

152º AB77 186,97 Baixa 1 187º AA94 53,25 Baixa 1

153º AA77 183,90 Baixa 1 188º AB95 52,50 Baixa 2

154º AB78 180,58 Baixa 1 189º AA95 49,46 Baixa 1

155º AA78 176,82 Baixa 1 190º AB96 48,79 Baixa 1

156º AB79 172,13 Baixa 1 191º AA96 47,46 Baixa 1

157º AA79 167,80 Baixa 1 192º AB97 45,73 Baixa 1

158º AB80 165,19 Baixa 1 193º AA97 43,19 Baixa 2

159º AA80 149,46 Baixa 1 194º AB98 42,98 Baixa 1

160º AB81 147,12 Baixa 1 195º AA98 40,64 Baixa 1

161º AA81 141,28 Baixa 1 196º AB99 39,40 Baixa 1

162º AB82 138,19 Baixa 1 197º AA99 39,34 Baixa 1

163º AA82 127,33 Baixa 1 198º AB100 35,51 Baixa 1

164º AB83 125,73 Baixa 1 199º AA100 32,31 Baixa 1

165º AA83 120,29 Baixa 1 200º AB101 31,29 Baixa 1

166º AB84 118,73 Baixa 2 201º AA101 31,26 Baixa 1

167º AA84 117,21 Baixa 1 202º AB102 30,86 Baixa 1

168º AB85 116,92 Baixa 1 203º AA102 22,45 Baixa 2

169º AA85 115,85 Baixa 1 204º AB103 14,28 Baixa 1

170º AB86 114,67 Baixa 2 205º AA103 13,36 Baixa 1

171º AA86 106,66 Baixa 1 206º AB104 12,15 Baixa 2

172º AB87 93,94 Baixa 1 207º AA104 11,32 Baixa 1

173º AA87 92,82 Baixa 1 208º AB105 11,30 Baixa 1

174º AB88 92,36 Baixa 1 209º AA105 11,15 Baixa 2

175º AA88 84,40 Baixa 1 210º AB106 10,58 Baixa 2  
Fonte: dados coletados do sistema que mede a rentabilidade do Banco Alfa 
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5.3 ELEMENTOS DE PESQUISA 

 

Para a pesquisa foram entrevistados nove clientes da agência do Banco Alfa. 

Sendo que três eram clientes de alta rentabilidade, três de média rentabilidade e três de 

baixa rentabilidade. Todos os entrevistados eram os proprietários da empresa (quando 

empresário individual) ou um dos sócios (quando for uma sociedade), dando preferência 

aos que tinham a maior porcentagem de participação no capital social da empresa ou 

então que gerenciavam de forma mais próxima às questões financeiras da empresa e do 

seu envolvimento com os bancos, buscando a pessoa mais adequada em relação ao 

relacionamento percebido com o Banco Alfa.  

 

As entrevistas tiveram uma média de 53 minutos. Dos entrevistados, sete eram 

do sexo masculino e duas do sexo feminino. Em relação à escolaridade, seis têm ensino 

superior completo, um tem ensino superior em andamento, um tem ensino médio e um 

tem ensino fundamental. A idade dos entrevistados variava entre 30 a 60 anos. O tempo 

em que trabalham como empresários da empresa entrevistada fica na faixa de 2,5 a 22 

anos. 

 

5.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
As pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto é, 

usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de 

dados. Podemos dizer, entretanto, que a observação (participante ou não), a 

entrevista em profundidade e a análise de documentos são os mais utilizados, 

embora possam ser complementados por outras técnicas (ALVES-

MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 163). 

 

Para a presente pesquisa, o método utilizado foi a entrevista em profundidade, 

que, segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998), pode ser a principal técnica de 

coleta de dados, para estudos exploratórios qualitativos. 

 

Para fazer o roteiro de perguntas, utilizou-se como base a escala de Wilson e 

Vlosky (1997), traduzida por Viana (1999). Ratifica-se que esta escala foi apenas 

utilizada como um guia para as questões, onde se procurou fazer questionamentos a 

respeito das variáveis propostas por Wilson e Vlosky (1997) que são: dependência, 
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nível de comparação com fornecedores alternativos, investimentos no relacionamento, 

trocas de informação, confiança e comprometimento. As perguntas podem ser 

visualizadas no Anexo I. 

 

As entrevistas qualitativas são muito pouco estruturadas, sem um fraseamento e 

uma ordem rigidamente estabelecidos para as perguntas, assemelhando-se muito a uma 

conversa (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998, p.168). Dessa forma, a 

o roteiro de entrevista que está no anexo I foi apenas um guia para que o pesquisador 

não esquecesse nenhuma pergunta ou variável importante por ocasião da entrevista, não 

representando nenhum tipo de rigidez. 

 

Nas entrevistas não estruturadas, o entrevistador introduz o tema da pesquisa, 

pedindo que o sujeito fale um pouco sobre ele, eventualmente inserindo alguns tópicos 

de interesse no fluxo da conversa. Este tipo de entrevista é geralmente usado no início 

da coleta de dados, e é frequentemente complementado por entrevistas semiestruturadas, 

onde o pesquisador faz perguntas específicas, mas também deixa que o entrevistado 

responda em seus próprios termos (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998). 

 

Ao final de cada entrevista, foi aberto um espaço para colocações fora do roteiro 

estabelecido, deixando o entrevistado livre para acrescentar observações que ele 

considerava relevantes. 

 

Foi utilizada uma ficha de documentação (ver anexo II) para cada entrevista. 

Para as entrevistas, é produtiva a utilização de fichas para documentar o contexto e a 

situação da coleta de dados (FLICK, 2009, p. 269). A ficha de documentação foi útil 

para registrar a data, o contexto e a situação da coleta de dados, além de incluir dados 

pertinentes à formação, há quanto tempo os entrevistados gerenciam a empresa e se eles 

tinham ou não conta corrente em outros bancos. 
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5.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Essa fase de coleta seguiu os seguintes procedimentos: 

 

- Levantamento da rentabilidade dos clientes nos meses de janeiro a março de 

2011, para uma posterior divisão em três grupos de clientes de acordo com a sua 

rentabilidade, denominados como clientes de baixa, média e alta rentabilidade. 

 

- Apresentação do assunto da pesquisa, método e tempo necessário para a 

entrevista. Os contatos iniciais foram feitos por telefone, junto ao proprietário da 

empresa (quando empresário individual) ou a um dos sócios (quando for uma 

sociedade), dando preferência aos que tinham a maior porcentagem de participação no 

capital social da empresa ou então que gerenciavam de forma mais próxima as questões 

financeiras da empresa e do seu envolvimento com os bancos, buscando a pessoa mais 

adequada em relação ao relacionamento percebido com o Banco Alfa. Nos casos de 

concordância em participar da pesquisa, agendava-se um horário para a consecução das 

entrevistas. 

 

- Na ocasião da coleta, houve sempre a preocupação em criar um clima 

favorável para o entrevistado ficar à vontade para responder livremente e, à sua 

maneira, as questões propostas no roteiro de entrevista. 

 

- Todas as entrevistas foram gravadas (uma delas foi perdida por problemas 

técnicos), o que permitiu ao pesquisador observar os entrevistados no decorrer do 

processo, como postura, comportamento e expressão corporal. 

 

- Posteriormente, as entrevistas foram transcritas com fidelidade. 

 

O processo de documentação dos dados compreende fundamentalmente três 

etapas: a gravação dos dados, a edição dos dados (transcrição) e a construção de uma 

“nova” realidade no texto produzido e por meio dele (FLICK, 2009, p. 265).  
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5.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A interpretação de dados é a essência da pesquisa qualitativa (FLICK, 2009, p. 

276). A análise e interpretação dos dados foram feitas através da análise de conteúdo, 

conforme preconizada por Bardin (2010). 

 

Bardin (2010) afirma que a análise de conteúdo corresponde aos seguintes 

objetivos: 

 

- Superação da incerteza: o que o pesquisador vê na mensagem estará lá 

efetivamente contido, podendo essa visão pessoal ser partilhada por outros? Será que a 

leitura do pesquisador é válida e generalizável? 

 

- O enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo já é fecundo, 

não poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a pertinência? 

 

A análise de conteúdo é segundo Bardin (2010, p. 33) “um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações”.  

 

Henry e Moscovici (1968, apud BARDIN, 2010, p. 34) dizem que “tudo que é 

dito ou escrito é suscetível de ser submetido a uma análise de conteúdo”.  

 

Análise qualitativa de conteúdo é um dos procedimentos clássicos para 
analisar o material textual, não importando qual é a origem desse material – 

que pode variar desde produtos da mídia até dados de entrevista. Uma das 

características essenciais é a utilização de categorias, as quais são 

normalmente obtidas a partir de modelos teóricos: as categorias são levadas 

para o material empírico e não necessariamente desenvolvidas a partir deste, 

embora sejam reiteradamente avaliadas em contraposição a esse material e, se 

necessário, modificadas (FLICK, 2009, p. 291). 

 

Bardin (2010) afirma que o terreno, o funcionamento e o objetivo da análise de 

conteúdo, podem ser resumidos da seguinte forma: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadoras (quantitativas ou não) que permitam a inferência de 
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conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2010, p. 44). 

 

A análise de conteúdo utilizada para a análise e interpretação dos dados deste 

trabalho observou as seguintes etapas, que foram aplicadas em todas as entrevistas em 

profundidade:  

 

- Categorização do material 

 

- Inferência e interpretação do material 

 

Bardin (2010) ao fazer a análise de conteúdo, coloca outras duas categorias 

anteriores à categorização do material, que são a organização e a codificação. 

 

A etapa da organização tem como objetivo a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados. Sendo que a pré-análise possui três missões 

segundo Bardin (2010, p. 121) que são “a escolha dos documentos a serem submetidos 

à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração dos indicadores que 

fundamentem a interpretação final”. 

 

Para Holsti (1969, apud BARDIN, 2010, p. 129) a codificação é “o processo 

pelo qual dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as 

quais permitem uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo”. 

Bardin (2010) afirma que a organização da codificação compreende o recorte, a 

enumeração e a classificação. 

 

A categorização segundo Bardin (2010, p. 145) “é uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia) com os critérios previamente definidos”. 

Nesse caso, os critérios de classificação foram determinados pela escala de Wilson e 

Vlosky (1997) traduzidas por Viana (1999) que são: dependência, nível de comparação 

com fornecedores alternativos, investimentos no relacionamento, trocas de informação, 

confiança e comprometimento. Para Bardin (2010, p. 145) as categorias “são rubricas 

ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso de 
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análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão das 

características comuns destes elementos”. 

 

Para Bardin (2010) a intenção de qualquer investigação é produzir inferências 

válidas, a partir dos dados e de fatos, para então conhecer aquilo que está por trás das 

palavras e buscar outras realidades através das mensagens. Sendo assim, a inferência 

possibilita analisar em profundidade expressões específicas de uma pessoa ou de um 

grupo envolvido em um debate, tornando possível analisar as entrelinhas e o que está 

subentendido na opinião das pessoas. 
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6 RESULTADOS 

 

 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados consolidados da pesquisa no 

contexto das empresas que tem conta corrente em uma agência de varejo do Banco Alfa, 

que apresentam um faturamento bruto anual (FBA) entre R$ 500 mil e R$ 5 milhões. 

Para fazer isso, primeiro serão caracterizadas todas as empresas entrevistadas. 

Posteriormente, todas elas serão analisadas com bases nas variáveis que impactam o 

relacionamento propostas por Wilson e Vlosky (1997), traduzidas por Viana (1999) que 

são: dependência, nível de comparação com fornecedores alternativos, investimentos no 

relacionamento, trocas de informação, confiança e comprometimento. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

Foram selecionadas três empresas de alta rentabilidade que são as empresas 

AB02, AA02 e a AB24, que ocupam respectivamente a posição de números 2, 3 e 46 na 

classificação das mais rentáveis conforme tabela 2. 

 

A empresa AB02 é uma empresa que tem como atividade principal o comércio 

varejista de equipamentos e acessórios de informática. É cliente de outros três bancos, 

além do Banco Alfa. Tem um faturamento bruto anual (FBA) cadastrado no sistema do 

Banco Alfa de R$ 2.398.804,59, apresenta um endividamento no Banco Alfa de R$ 

414.182,00 calculado no mês de março. A empresa existe desde 03/1998 e tem conta no 

Banco Alfa desde 10/2004. É o banco que ela mais utiliza. A média da rentabilidade dos 

meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 da empresa é de R$ 5.581,16.  

 

A empresa AA02 é uma empresa que tem como atividade principal a produção, 

o comércio atacadista e varejista de água. É cliente de outros três bancos, além do 

Banco Alfa. Tem um faturamento bruto anual (FBA) cadastrado no sistema do Banco 

Alfa de R$ 4.432.876,79, apresenta um endividamento no Banco Alfa de R$ 493.385.00 

calculado no mês de março. A empresa existe desde 06/2005 e tem conta no Banco Alfa 

desde 04/2006. É o primeiro banco que ela teve conta e é o que ela mais utiliza. A 
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média da rentabilidade dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 da empresa é de 

R$ 5.164,04. 

 

A empresa AB24 é uma empresa que tem como atividade principal o comércio 

varejista e atacadista de comida congelada. Opera somente com o Banco Alfa. Tem um 

faturamento bruto anual (FBA) cadastrado no sistema do Banco Alfa de R$ 

2.375.717,64, apresenta um endividamento no Banco Alfa de R$ 36.468,00 calculado 

no mês de março. A empresa existe desde 07/1997 e tem conta no Banco Alfa desde 

12/2007.A média da rentabilidade dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 da 

empresa é de R$ 1.201,08. 

 

Foram selecionadas três empresas de média rentabilidade que são as empresas 

AA42, AA44 e a AA54, que ocupam respectivamente a posição de números 83, 87 e 

107 na classificação da rentabilidade conforme tabela 3. 

 

A empresa AA42 é uma empresa que tem como atividade principal o comércio 

de combustíveis. Tem conta em outro banco, além do Banco Alfa, mas quase não opera 

com ela, sendo assim o Banco Alfa é o principal banco de relacionamento. Tem um 

faturamento bruto anual (FBA) cadastrado no sistema do Banco Alfa de R$ 

3.417.635,45, apresenta um endividamento no Banco Alfa de R$ 43.207,00 calculado 

no mês de março. A empresa existe desde 01/2002 e tem conta no Banco Alfa desde 

02/2010. A média da rentabilidade dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 da 

empresa é de R$ 670,78. 

 

A empresa AA44 é uma empresa que tem como atividade principal o jateamento 

de peças para indústrias. Tem conta em outro banco, além do Banco Alfa, mas quase 

não opera com ela, sendo assim o Banco Alfa é o principal banco de relacionamento. 

Tem um faturamento bruto anual (FBA) cadastrado no sistema do Banco Alfa de R$ 

1.021.657,64, apresenta um endividamento no Banco Alfa de R$ 31.362,00 calculado 

no mês de março. A empresa existe desde 08/1995 e tem conta no Banco Alfa desde 

06/2010. A média da rentabilidade dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 da 

empresa é de R$ 615,98. 
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A empresa AA54 é uma empresa que tem como atividade principal a fundação 

de solos. Opera somente com o Banco Alfa. Tem um faturamento bruto anual (FBA) 

cadastrado no sistema do Banco Alfa de R$ 1.499.914,47, apresenta um endividamento 

no Banco Alfa de R$ 30.137,00 calculado no mês de março. A empresa existe desde 

11/2001 e tem conta no Banco Alfa desde 06/2002. A média da rentabilidade dos meses 

de janeiro, fevereiro e março de 2011 da empresa é de R$ 406,50. 

 

Foram selecionadas três empresas de baixa rentabilidade que são as empresas 

AB82, AA97 e a AA98, que ocupam respectivamente a posição de números 162, 193 e 

195 na classificação da rentabilidade conforme tabela 4. 

 

A empresa AB82 é uma empresa que tem como atividade principal a reparação 

de carros. Opera somente com o Banco Alfa. Tem um faturamento bruto anual (FBA) 

cadastrado no sistema do Banco Alfa de R$ 748.852,00, apresenta um endividamento 

no Banco Alfa de R$ 59.160,00 calculado no mês de março. A empresa existe desde 

02/2008 e tem conta no Banco Alfa desde 07/2010. A média da rentabilidade dos meses 

de janeiro, fevereiro e março de 2011 da empresa é de R$ 138,19. 

 

A empresa AA97 é uma empresa que tem como atividade principal o comércio 

atacadista e varejista de peças para reposição para carros. Opera com dois bancos, além 

do Banco Alfa. O Banco Alfa não é o seu principal banco de relacionamento. Tem um 

faturamento bruto anual (FBA) cadastrado no sistema do Banco Alfa de 

R$3.030.208,00, e não tem endividamento junto ao banco. A empresa existe desde 

10/1989 e tem conta no Banco Alfa desde 07/1994. A média da rentabilidade dos meses 

de janeiro, fevereiro e março de 2011 da empresa é de R$ 43,19. 

 

A empresa AA98 é uma empresa de design, que tem como atividade a 

preparação de ambientes para feiras e eventos. Opera com outro banco, além do Banco 

Alfa. O Banco Alfa não é o seu principal banco de relacionamento. Tem um 

faturamento bruto anual (FBA) cadastrado no sistema do Banco Alfa de R$ 760.432,75, 

e não tem endividamento junto ao banco. A empresa existe desde 08/2001 e tem conta 

no Banco Alfa desde 06/2003. A média da rentabilidade dos meses de janeiro, fevereiro 

e março de 2011 da empresa é de R$ 40,64. 
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Segue abaixo um quadro resumo das características das empresas: 

 

Rentabili-

dade
Empresa Rentabilidade (R$) FBA (R$)

Quantidade 

Bancos

Banco Alfa 

principal

Endividamento 

Banco Alfa

AB02 5.581,16R$               2.398.804,59R$   4 SIM 414.182,00R$   

AA02 5.169,04R$               4.432.876,79R$   4 SIM 493.385,00R$   

AA23 1.201,08R$               2.375.717,64R$   1 SIM 36.468,00R$      

AA42 670,78R$                   3.417.635,45R$   2 SIM 43.207,00R$      

AA44 615,98R$                   1.021.657,64R$   2 SIM 31.362,00R$      

AA54 406,50R$                   1.499.914,47R$   1 SIM 30.137,00R$      

AB82 138,19R$                   748.852,00R$      1 SIM 59.160,00R$      

AA97 43,19R$                     3.030.208,00R$   3 NÃO -R$                  

AA98 40,64R$                     760.432,75R$      2 NÃO -R$                  

Alta

Média

Baixa

 

Quadro 9 - Características das empresas 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 

 

6.2 DEPENDÊNCIA 

 

Para ter uma maior percepção em relação à dependência dos clientes em relação 

ao Banco Alfa, trabalhou-se com a questão da importância estratégia dos bancos no 

ramo de atividade da empresa e se de alguma forma ela dependia do Banco Alfa para 

ajudar a atingir os objetivos do seu negócio. 

 

A dependência é definida, em psicologia e psicologia social, como o estado no 

qual a assistência de outros em termos de finanças, emoção, proteção, segurança e 

atenção diária é esperada ou ativamente procurada (GLANZE e GOLDENSON, 1984 

apud HOLANDA 2008, p. 128). No caso de bancos, é esperada principalmente a 

assistência financeira, representada por empréstimos e financiamentos, seguida de 

atenção diária, representada pelo atendimento e a resolução de problemas e dúvidas que 

os clientes têm ao operar com o banco. 

  

  Isso pode ser visto quando o entrevistado da empresa AB82 (EAB82) afirma: 

“Em relação a banco, quando eu falo instituição financeira eu sempre imagino em 

crédito, tá? Crédito como forma de alavancar, de conseguir bens de uma forma em 

geral, sem me descapitalizar muito, ou seja, crédito com um custo barato.” Em relação à 

atenção diária, pode ser visualizada na afirmação do entrevistado da empresa AA02 
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(EAA02): “hoje a gente ta crescendo e a gente ta precisando de uma atenção um pouco 

maior e isso o Banco Alfa, que eu trabalho mais, está me dando”. O entrevistado da 

empresa AB24 (EAB24) salienta a importância da qualidade de atendimento, de ter 

interesse na resolução de problema dos clientes, sempre buscando dar a resposta o mais 

rápido possível. 

 

Todos os clientes entrevistados encontram no banco uma importância 

estratégica, que varia de intensidade para cada cliente, dependendo do seu nível de 

bancarização, isto é, o quanto ela utiliza os serviços dos bancos para atingir os objetivos 

da empresa. Uma empresa que usa o banco somente para receber depósito de pagamento 

de fornecedores na conta, para posteriormente sacar ou fazer pagamentos enxerga uma 

importância estratégica menor do que uma empresa que além de fazer isso, utiliza o 

serviço de cobrança do banco, emitindo títulos contra os seus clientes, dando prazo para 

eles e uma maior proteção em relação aos recebimentos, que aceita pagamentos via 

cartão de crédito junto aos seus clientes, que utiliza linhas de financiamento para a 

compra de máquinas e equipamentos ou então utiliza crédito para obtenção de capital de 

giro e qualquer outro produto ou serviço que de alguma forma ajude a empresa a 

concretizar os seus objetivos.  

 

Se existe uma grande faixa de parceiros de alta qualidade, a dependência será 

menor. No entanto, se o nível de comparação das alternativas é baixo, o parceiro estará 

menos propenso a deixar o relacionamento, porque os parceiros alternativos não são tão 

atrativos quanto o parceiro atual (ANDERSON; NARUS, 1990 apud HOLANDA 2008, 

p. 129). A dependência varia diretamente com o valor recebido de um parceiro e 

inversamente com a disponibilidade de parceiros comerciais alternativos (COOK; 

EMERSON, 1978 apud HOLANDA 2008, p. 129). No caso de bancos, existem 

alternativas. Elas não são muitas, mas existem. 

 

Adicionalmente, para se analisar a dependência de um cliente em relação a um 

banco, deve se analisar outras variáveis: o cliente tem conta em outro banco? Em qual 

dos bancos ele opera mais? Ele é tomador de crédito? Qual é o porte do cliente? Ele é 

um cliente bancarizado? 
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Se a empresa tiver conta em somente um banco, naturalmente ela se torna mais 

dependente quando comparada a uma empresa que tem conta em mais de uma 

instituição, que pode comparar taxas, tarifas, que pode optar por uma segunda 

alternativa, de uma forma imediata. Diferente de uma empresa que tem conta em um 

único banco. Ela pode procurar outra instituição. No entanto, não de uma forma 

imediata. Ela precisa abrir a conta, iniciar um relacionamento, para então começar, de 

fato, ter uma segunda alternativa.    

 

O fato de o cliente ser correntista de mais de um banco também tem a ver com o 

porte da empresa. Quando a empresa é pequena, geralmente ela opera com menos 

bancos, o que não ocorre com uma empresa de maior porte, que geralmente tem mais de 

uma conta, por ter mais recursos, podendo pagar tarifas mensais de mais de um banco. 

Empresas de maior porte tendem a ser mais bancarizadas, e por conta disso, mais 

assediadas pela concorrência, que se tratando de instituições financeiras é bem acirrada. 

 

Em relação a empresa ser tomadora ou não de crédito pode ser explicado pelo 

fato de que as empresas de pequeno e médio portes estão mais vulneráveis devido à 

dependência das instituições financeiras para obtenção de financiamentos externos 

(BERGE; UDELL, 2002 apud HOLANDA 2008, p. 129), enquanto as grandes 

empresas estão menos dependentes, uma vez que utilizam um amplo número de bancos 

(THUNMAN, 1999 apud HOLANDA 2008, p. 129). 

 

Como exemplo, pode-se citar a empresa AA02, que de acordo com a faixa de 

faturamento estudada, é considerada de grande porte, quando comparada as outras. Ela é 

uma empresa que depende de bancos porque é tomadora de crédito, como afirma o 

entrevistado da empresa AA02 (EAA02): 

 

Os bancos nos ajudam muito. A gente precisa. Até para fazer o fluxo de 

caixa, para a gente “ir para a frente” vamos dizer assim, para conseguir 

crescer a empresa. Para a gente crescer, a gente precisa da ajuda do banco, às 
vezes até os próprios clientes, que tem que dar prazo, tem dar crédito, a gente 

dá crédito através do banco.... Existir a dependência existe, e eu acho que por 

um lado é bom porque ajuda todo mundo crescer junto, porque eu não vou 

conseguir crescer sozinho. Se eu tiver crédito, o meu fornecedor tiver crédito, 

o meu cliente tiver crédito a gente vai crescendo junto. Se só um tiver crédito 

a gente vai acabar parando no tempo. Hoje em dia eu acho difícil uma 

empresa trabalhar sem ajuda do banco, acho que nem existe. (EAA02) 
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O entrevistado da empresa AA02 (EAA02) relata um momento de instabilidade 

em que ele teve com o banco porque houve uma troca de gerente, que segundo o 

EAA02 não havia engajamento e comprometimento com a empresa, onde ele se 

aproximou do Banco X, que foi o que fez a proposta para ele deixar de operar com o 

Banco Alfa. Então o cliente disse que se não houvesse troca de gerência, ele iria para 

outro banco. Houve a mudança conforme a solicitação do cliente, e com isso uma 

enorme satisfação, conforme relata o EAA02. 

 

Ele não conhecia a empresa, ele não tinha engajamento com a empresa, ele 

não tinha a parceria com a empresa, então eu resolvi trocar, pedi para o 

gerente geral trocar de gerente ou eu ia trocar de banco, que foi aí que eu tive 

maior relacionamento com o Banco X, no momento de instabilidade com o 
Banco Alfa, tive proposta até de trocar. Há um tempo atrás, eu dependia do 

Banco Alfa, hoje não dependo mais, eu tenho uma parceria com ele. O que 

aconteceu? Eu comecei a me aproximar com o Banco X e diminui as minhas 

movimentações com o Banco Alfa por causa do relacionamento com o 

gerente, não com o banco. O banco me oferecia as mesmas coisas de sempre. 

Mas sim pelo atendimento e a atenção do funcionário que ele nos dá, então 

trocou de gerente e hoje não troco. (EAA02). 

 

No caso relatado pelo cliente, percebe-se que pelo seu porte e pela sua 

bancarização, ele tem alternativas de operar com outros bancos, sendo um cliente 

interessante para eles. Nota-se que existem concorrentes de qualidade que tornam a 

dependência do cliente menor em relação ao Banco Alfa. 

 

Para analisar a dependência dos clientes mais rentáveis ao menos rentáveis tem 

que se analisar as seguintes variáveis: a qualidade dos bancos alternativos, se o cliente 

tem conta ou não em outros bancos, se é ou não tomador de crédito, qual é o seu porte e 

o seu nível de bancarização. 

 

6.3 COMPARAÇÃO COM BANCOS ALTERNATIVOS 

 

Para se analisar essa questão, procurou-se identificar se a empresa entrevistada 

tinha ou não conta corrente em outros bancos, e caso tivesse, como comparava o outro 

banco em relação ao relacionamento e a ao atendimento e qualidade dos serviços 

prestados pelo Banco Alfa. 
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Das empresas que têm alta rentabilidade, uma é correntista somente do Banco 

Alfa e as outras têm como principal instituição financeira o Banco Alfa. Quando a 

empresa opera somente com um único banco, tem-se uma dificuldade de fazer 

comparações concretas, diferente das empresas que têm conta em outros bancos. As 

comparações feitas pelas empresas que têm conta em outros bancos salientam mais a 

questão do relacionamento, que sempre é bastante elogiado, do que propriamente a 

qualidade dos serviços prestados. 

 

O entrevistado da empresa AA02 ilustra isso afirmando: 

 

Eu trabalho mais com o Banco Alfa por causa do atendimento dos 

funcionários da minha agencia, entendeu? Então para mim conta muito isso. 

Porque eu não tenho maior relacionamento com o pessoal do banco X, Y e Z. 

Lá eu só sou mais um, e aqui no Banco Alfa eu entendo que eu, pelo menos é 

o que parece para mim, que eles me dão atenção, entende? Os outros bancos 

eu ligo, peço retorno, às vezes eles não dão. O Banco Alfa teve uma época 

que aconteceu isso, de eu pegar o carro eu ia lá. Hoje não, eles me atendem 

no telefone a qualquer hora, às vezes eu não preciso pedir para fazer as 

coisas, eles estão fazendo. Então é uma comodidade para mim isso, então por 

isso que eu trabalho mais com o Banco Alfa, isso por causa do 
relacionamento empresa e funcionários da agência, não pelo sistema, porque 

o sistema em si do banco X e Y, é muito mais completo, muito melhor, muito 

mais fácil de usar, eu faço tudo pela internet. Facilidade os bancos X e Y me 

dão muito mais, no sistema aqui dentro da empresa. Mas o relacionamento 

pessoal que a gente tem com o Banco Alfa de anos para mim é melhor. 

(EAA02) 

 

O entrevistado da empresa AB02 (EAB02) corrobora afirmando: “eu não sei se é 

com todo mundo, mas pra nós, o Banco Alfa – o pessoal, lá, acho que até por conhecer 

eles, né – é um relacionamento excelente, ali, nessa agência. O Banco do Alfa é muito 

bom, tu tem acesso, tu tem respostas, tu liga... é muito bom de trabalhar”. 

 

Das empresas que têm média rentabilidade, assim como no caso das empresas de 

alta rentabilidade, uma é correntista somente do Banco Alfa. As outras duas têm conta 

em outras instituições, mas têm maior relacionamento com o Banco Alfa. Novamente, a 

empresa que não opera com outro banco tem dificuldade em fazer comparações, 

conforme o entrevistado da empresa AA54 (EAA54) afirma: “Uma vez a gente tinha 

conta do Banco X, faz muito tempo, para outra empresa que a gente tinha... não tenho 

como te dizer, hoje não trabalho com outro banco né”. 

 

As empresas que tem conta em outro banco, mas que fazem do Banco Alfa, o 

seu principal acreditam em um bom relacionamento com o Banco Alfa. No entanto, 
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uma delas acredita que seja igual à questão da qualidade e do relacionamento e outra 

acredita que, principalmente na questão do relacionamento, o Banco Alfa é melhor. 

 

O entrevistado da empresa AA42 (EAA42) afirma:  

 

Todo o tipo de operação com o Banco Alfa hoje, eu fazia com o banco X. 

Hoje praticamente eu atuo zero com o Banco X. A qualidade do Banco X é 

parecida com o Banco Alfa. O mesmo relacionamento que eu tinha no Banco 

X, é o que eu tenho no Banco Alfa. A mesma facilidade que eu tenho de 

chegar lá no Banco Alfa, eu tinha no Banco X. Se eu disser para ti que é 

diferente, eu estou mentindo. (EAA42) 

 

Já o entrevistado da empresa AA44 (EAA44) salienta a questão do 

relacionamento e do acesso à gerência.  

 

É eu achei melhor, é um canal mais direto. Eu converso sempre com a 
gerente, sempre que eu vou ali, ela tá ali, é mais visível. No banco X a 

gerente não tá na sala e eu digo “Onde tá a fulana?”, “Ah, tem que chamar, 

ela tá lá do outro lado”. Às vezes, sei lá o que ela tá fazendo, não tinha um 

atendimento tão rápido assim, né. Não é que a gente queira ser atendido na 

hora... Mas um retorno, isso é básico. Às vezes chega um assunto, como o 

financiamento de uma máquina. Não vai resolver em uma ida no banco. 

Entende? Mas ao menos dá uma luz, “é por aqui, eu vou te visitar, espera 

dois ou três dias”. Basicamente é isso. (EAA44) 

 

Dos clientes de baixa rentabilidade, um deles opera somente com o Banco Alfa e 

os outros dois têm conta no Banco Alfa, mas quase não operam com ela e sim com um 

banco concorrente. O que opera somente com o Banco Alfa não conseguiu fazer 

comparações. Já as duas outras empresas tocaram mais na questão do relacionamento. 

Uma delas acha pior o relacionamento que tem com o Banco Alfa quando comparado 

com o Banco X. No entanto, ela enxerga um relacionamento positivo, principalmente 

por causa de um funcionário específico da agência. Já a outra empresa tem uma 

reclamação bastante forte em relação ao Banco Alfa, dizendo que não conseguiu se 

aproximar com o banco. 

 

A empresa AA98 acha que o relacionamento com o Banco Alfa é menos efetivo, 

mas que de certa forma existe. No entanto, há uma reclamação do principal banco de 

relacionamento da empresa, visto que ele foi incorporado, fazendo com que a cliente 

demonstrasse sinais de insatisfação. O entrevistado da empresa AA98 (EAA98) afirma:  

 

Existe diferença sim, o Banco X era um banco atípico, não só de 

atendimento, de produtos. Se tu ligava e dissesse ah vocês cobraram uma 



61 

 

 

coisa errada , em 5 minutos devolviam, era uma coisa assim, por isso que 

sumiu mesmo. Era realmente impressionante assim. Qual que é a diferença 

que a gente sentiu assim? O relacionamento, a gente começou a gostar mais 

assim por causa do Fulano. Não que os outros que fizeram contato com a 

gente, mas era um contato mais social assim, era social. Enquanto a gente não 

está sentindo muito a transição do Banco X para o Banco Y... porque o 

Banco Y é um péssimo banco.( EAA98) 

 

 Já o entrevistado da empresa AA97 (EAA97) mostra sua insatisfação em 

relação ao relacionamento com o Banco Alfa afirmando. 

 

No Banco Alfa a gente não conseguiu se aproximar. Houve, no passado, 
desde 93 que a gente está aqui no bairro, e a gente tem a conta com o Banco 

Alfa não me recordo desde quando, mas deve fazer bastante tempo. E em 

algum momento dessa história houve uma aproximação com algum gerente 

que esteve aqui, conversou e tentou verificar a questão dos preços, das taxas, 

negociação para cobrança e não houve continuidade porque a pessoa veio, 

conversou, depois deve ter saído da agência, desapareceu, e não vieram 

outros. E segundo o financeiro me passou, não foi por falta de tentativa 

nossa, eles têm uma queixa em relação ao Banco Alfa nesse sentido. Houve 

outras tentativas de aproximação ao longo desses anos mas sempre barrava 

em alguma... parecia um banco difícil, um banco não-acessível, não 

interessado... não passava das barreiras, não negociava, não mostrava 

interesse. A percepção do financeiro é essa, um certo desinteresse. (EAA97) 

 

6.4 INVESTIMENTOS NO RELACIONAMENTO 

 

Para se analisar essa variável buscou-se compreender se a empresa investia no 

relacionamento junto ao Banco Alfa. Para fazer isso, nas entrevistas, foi colocado para 

as empresas qual seria o impacto de a empresa não ter mais relacionamento com o 

banco, se haveria ou não um custo de mudança e se o relacionamento adquirido seria 

facilmente transferível para outra instituição. 

 

As empresas de alta rentabilidade apresentam investimentos no relacionamento 

em relação ao Banco Alfa, isso porque as empresas entrevistadas, quando tem mais de 

um banco, concentram suas operações no Banco Alfa. Infere-se que, por essa escolha, 

exista esse investimento por parte da empresa. Quando a empresa tem conta somente em 

uma instituição, o mesmo raciocínio é válido. 

 

As empresas de alta rentabilidade acreditam que não seria um enorme transtorno 

encerrar as suas operações com o Banco Alfa, pois acreditam que existem concorrentes 

que conseguem atender as necessidades da sua empresa. Acreditam também que 
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transferir o relacionamento exigirá algum custo de mudança. Em relação à transferência 

de relacionamento, existe uma divergência entre ele ser facilmente transferível. Há 

empresas que acreditam que sim, isso é possível e outros que não, devido toda a história 

que tem junto ao Banco Alfa. 

 

O entrevistado da empresa AA02, afirma quando questionado se seria um 

transtorno ou não encerrar o relacionamento da empresa junto com o Banco Alfa:  

 

Não impactaria os negócios da empresa, se fosse só com o Banco Alfa, e 

continuasse com os outros, não.  É só questão de adaptação, porque os outros 

me atendem tanto quanto o Banco Alfa, só que eu prefiro trabalhar com o 

Banco Alfa... Eu acho que a transferência para o relacionamento seria fácil, 

porque os bancos estão muito competitivos. Os outros bancos fazem de tudo, 

eles vêm aqui, eles cobrem oferta, sabe? Se eu começar a ir atrás deles, como 

eu não tenho tempo, isso também gasta tempo, eu perco o meu tempo no 

Banco Alfa, entendeu? Indo no banco porque eu quero, se eu tiver que ir nos 
outros bancos até posso fazer, mas aí eu vou deixar o Banco Alfa de lado e 

vou ir para outro banco, e hoje as minhas taxas, o motivo pelo qual o tempo 

que eu tenho conta, as minhas taxas no Banco Alfa são mais baixas, mas se 

eu largar o Banco Alfa como já teve proposta e partir para X e Y, eles 

também vão baixar as minhas taxas, mas daí vou ter que passar toda a minha 

movimentação do Banco Alfa para outro banco, mas isso me custaria alguma 

coisa, me custaria tempo, me custaria distância, que hoje o Banco Alfa é o 

banco mais próximo da minha empresa. (EAA02) 

 

As empresas de média rentabilidade também apresentam investimentos no 

relacionamento junto ao Banco Alfa porque ou são o banco na qual elas mais trabalham, 

ou o único banco com que trabalham.  

 

Em relação a impactar os negócios caso encerrassem o relacionamento 

comercial junto ao Banco Alfa e a transferência de relacionamento para outra 

instituição, existe uma divergência de opinião entre as empresas.  

 

O entrevistado da empresa AA42 (EAA42), não consegue nem imaginar esse 

cenário afirmando “tu só quebra um relacionamento com um banco quando os negócios 

não estão bem, entendeu? Aconteceu isso uma vez que eu quebrei, mas consegui 

contornar. Um corte de vínculo assim, não sei te dizer, fica difícil imaginar.” O 

entrevistado EAA42 relatou que acredita que tem facilidade de estabelecer 

relacionamentos, e que no Banco X, onde ele operava com mais frequência, ele tinha 

um bom relacionamento, que depois conquistou no Banco Alfa. Então, infere-se que ele 

não enxerga grandes dificuldades de transferir um relacionamento. 
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O entrevistado da empresa AA44 (EAA44) acredita que não seria um transtorno 

encerrar o relacionamento, porque ele fez isso recentemente, de transferir todo o 

relacionamento do Banco X, para o Banco Alfa. Isso porque ele viu no Banco Alfa taxa 

de juros mais atraentes e melhor qualidade de atendimento conforme seu relato: 

 

Mas fui, transferi pra outro banco, a cobrança tá toda no Banco Alfa e foi 

aquela questão que eu te falei, quando eu fui pegar um financiamento, “ah, 
não pode”. “mas por que não pode?”, “ah, não, eu tenho um financiamento, 

mas é tanto por cento ao mês”. E eu fui no Banco Alfa que eu não tinha 

relacionamento e consegui por menos da metade dos juros. Tem alguma coisa 

errada, né, ou a pessoa tá de má vontade, ou não tinha linha de crédito 

naquele momento – mas podia me falar – “ah, não posso agora, mas daqui a 

um mês, dois meses, cinco meses, vai ter”. Então por isso migrei pro Banco 

Alfa. No Banco X eu não conseguia falar a língua deles. Naquela agência eu 

não conseguia, era complicado. Alguns serviços básicos, passava para pessoa 

e o cara dava um suspiro na cadeira, “bah, agora eu não posso ver pra ti”. 

“Bah, mas eu também não posso voltar aqui”. Mas eu me constrangia em 

dizer isso pra ele. Eu não sou essa pessoa de estar batendo de frente. Se eu 

estou aqui, estou pedindo, eu estou precisando. (EAA44) 

 

O entrevistado da empresa AA54 (EAA54), como tem conta somente no Banco 

Alfa teria um impacto mais significativo caso encerrasse o relacionamento comercial. Já 

para a transferência de relacionamento, ele acredita que isso vai depender da pessoa da 

outra instituição que irá lhe atender, conforme seu relato: 

 

Eu acho que...pode ser fácil, mas eu acho que depende mais de quem tá no 

outro banco, porque é o outro banco quem vai te vender o serviço. É como se 

tu mudasse de fornecedor de, por exemplo, sei lá, eu compro no comércio ali 

tinta, material de escritório... os caras já tem um crédito com eles, eles já tem 

um histórico meu, pago em dia.. se eu me mudar pra outra loja, essa outra 
loja vai ter que se esforçar um pouco pra ver se vai me vender pra qual 

condição, se a mesma condição que a outra loja comprava né. Eu acho que 

depende mais de quem tá vendendo o serviço, de tentar fazer o que o outro 

fazia, de buscar agradar, ver se tem condições de atender e oferecer... 

(EAA54) 

 

As empresas que apresentam baixa rentabilidade divergem na questão do 

investimento do relacionamento. A empresa que somente tem conta no Banco Alfa 

investe, visto que é o único banco no qual ela opera. Adicionalmente, ela mostra um 

interesse em buscar um financiamento para ampliar os seus negócios, o que de certa 

forma justifica uma maior aproximação com o banco. O cliente também enxerga que 

está tendo um retorno do banco, conforme relato do entrevistado da empresa AB82 

(EAB82). 
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Isso sim, isso eu busco sabe? Mas agora eu começo a sentir algum retorno 

que a própria Fulana... esses tempos eu fiz um cartão do BNDES, fiz 

desinteressadamente na internet, a Fulana entrou em contato comigo, depois 

ela veio aqui na empresa falar comigo, me trazer uns papéis para assinar e tal 

e estou sentindo agora que tem um retorno do banco assim, que eles tão 

vendo assim que o André, não... tem uma diferenciação assim, tu já começa a 

ser conhecido dentro da agência e as coisas começam a facilitar né, as vezes 

eu tenho que pegar um cheque devolvido, alguma coisa, eu paro lá e vejo o 

Fulano, ele me chama, pergunta se eu quero alguma coisa, eu acho isso 

importante, aproximar o cliente das pessoas. As pessoas se aproximarem, 

entendeu? Eu acho que isso é importante, sim. (EAB82). 

 

Já a empresa AA98 acredita que não existe no momento investimentos no 

relacionamento por parte da empresa, isso porque ela teve um problema no seu cadastro 

que afeta para a análise de crédito somente no Banco Alfa, o que não ocorre com o 

Banco X, que é o que ela opera, mas mostra um interesse em manter o Banco Alfa como 

parceiro, até porque está tendo uma crescente insatisfação com o Banco X. Acredita que 

não haveria muito impacto caso não tivesse mais a conta com o Banco Alfa, conforme 

relato do entrevistado da empresa AA98 (EAA98): 

 

Eu acho que sim, porque o que acontece é um banco que muitos profissionais 

que a gente se envolve têm conta no Banco Alfa.  Então é um banco que 
facilita, que é mais amigável assim, é mais fácil de tu encontrar pessoas que 

tem conta, né? E clientes também. Não impactaria muito, mas a gente não 

entende que seja o caso de não ter, né? Atualmente ela está estacionada por 

causa desse problema de cadastro né? Ele está prestes a ser solucionado, 

então agora é o momento de fazer essa reflexão. Ok a gente manteve o Banco 

Alfa como um nada né? Um lugar que eu faço uma transferência e acabou. 

Agora o que a gente enxerga nele? Agora sim, agora eu vou poder regularizar 

a situação com o banco, que o outro banco não enxerga isso como um 

problema. Temos super limite de crédito, temos cartão, temos seguro, temos 

um monte de coisa. (EAA98) 

 

Já o cliente AA97 não acredita haver investimento no relacionamento junto ao 

Banco Alfa, é um relacionamento que está prestes a ser encerrado, e não impactaria de 

forma alguma os negócios da empresa, caso houvesse um encerramento da conta. Isso 

pode ser visualizado no relato do entrevistado da empresa AA97 (EAA97). 

 

Olha, vou te dizer o seguinte, esse ponto esteve em pauta recentemente com o 

financeiro. Nesse momento em que nós nos aproximamos do Banco X sem 

realmente ter a necessidade para a operação, mas objetivando gerar um 

histórico para um possível posterior empréstimo. Um questionamento que 

houve ali foi “fechamos o Banco Alfa?”. Porque o Banco Alfa é um plano B, 

é uma alternativa ao Banco Y, pra não ficar sem alternativas, além do Banco 

Y, para os clientes. Então é provável que se eu encerre o Banco Alfa hoje, 
uma vez que tem sido tão fraco o relacionamento, uma vez que nós 

gostaríamos de ter mais produtos, o que certamente aumentariam o volume 
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com o Banco Alfa, mas como a gente entende até agora que com o Banco 

Alfa é difícil ou não tem interesse, se torna desnecessário, não se torna 

importante. (EAA97) 

 

6.5 TROCA DE INFORMAÇÕES 

 

 Para se analisar essa questão, procurou-se identificar o nível e a qualidade da 

comunicação entre cliente e banco e vice-versa. 

 

As empresas de alta rentabilidade veem de forma positiva esse aspecto, visto que 

elas têm um relacionamento mais intenso junto ao banco, algumas delas indo ao banco 

quase que diariamente, o que facilita e intensifica essa troca de informações. Elas 

também têm os telefones celulares dos seus gerentes, que é um elo de ligação direta, e 

que facilita a comunicação. 

 

O entrevistado da empresa AA02 (EAA02) é o mais satisfeito com a troca de 

informações, e isso é justificado pela percepção positiva que ele tem em relação a sua 

gerente e aos funcionários da agência, conforme o seu relato:  

 

Em relação à troca de informações está excelente, pela gerência que a gente 

tem hoje. Digamos assim, não era ruim antes, era super bom, era tranquilo, 

mas como a gente cresceu e a empresa foi crescendo e a pessoa que a gente 

tem hoje de gerente, eu não preciso pedir para ela fazer as coisas, ela faz, 

entendeu? De vez em quando acontece de eu pedir para ela fazer uma coisa. 

Além de mais fácil, está cômodo, entendeu? Tá excelente para mim, não tem 

porque eu ir para outro banco. Hoje para mim tá muito bom, todos lá me 

atendem super bem, então eu não preciso enfrentar fila. Antigamente eu fazia 

expediente no banco. Quando a gente iniciou a empresa, isso que é o inicio 

das empresas né? A gente era uma empresa pequena e familiar, muitas vezes 
eu tinha que fazer expediente no banco para liberar um dinheiro, e hoje não 

preciso mais fazer isso, até pelo relacionamento pessoal que a gente tem. 

(EAA02)  

 

Já as empresas de média rentabilidade veem de uma forma pior a troca de 

informações. Uma das empresas, a AA42, enxerga de uma forma positiva, até porque 

ela vai diariamente à agência, o que facilita essa troca.  
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No entanto, as outras duas empresas reclamam bastante quando tentam ligar para 

a agência querendo tirar uma dúvida, buscando alguma informação. O entrevistado da 

empresa AA44 (EAA44) fala nesse ponto, afirmando: 

 

Até tem uma coisa que me incomoda, que às vezes eu acho melhor ir na 

agência do que ligar... Mas são coisas simples, tipo essa transferência que eu 

vou fazer de um funcionário que não está cadastrado, eu digo “tu libera pra 

mim?”. É questão de um minuto, é só liberar. Então acabo indo ali, mas às 
vezes não dá tempo, às vezes é uma coisa meio urgente. Basicamente é isso 

aí. (EAA44) 

 

O entrevistado da empresa AA54 também reclama da questão da dificuldade de 

falar no telefone, de uma forma bem mais enfática, falando que em muitos momentos, 

para ter retorno, precisava ligar para a ouvidoria do banco e que só assim ele tinha 

algum retorno. 

 

As empresas de baixa rentabilidade acabam não exigindo muito do banco e por 

conta disso a demanda delas é menor, procuram menos informações, procuram ligar 

menos para o banco, até porque o Banco Alfa não é principal banco de relacionamento 

para duas, das três empresas de baixa rentabilidade. 

 

A empresa AB82, que opera somente com o Banco Alfa, enxerga de uma forma 

positiva a troca de informações. Já a empresa AA98 sente certa dificuldade nesse 

aspecto, mas destaca o atendimento de um funcionário em específico, afirmando:  

 

Quando a gente conversava com os gerentes a coisa não andava, eles 

passavam para alguém abaixo, que passava para alguém abaixo. 

Normalmente a gente não teve muitos problemas né, geralmente era coisa de 

internet, enfim era um pouco mais moroso assim porque iam passando até 

chegar. Chegava. O Fulano já faz outra linha, e ele não é nem gerente, ele já 

me deu o celular dele e eu ligo a qualquer hora e não tem não ter. Eu digo eu 
estou com um problema assim e assim e ele diz já te ligo daqui a 10 minutos. 

Daqui a 10 minutos ele me liga, já liberei, tá tudo OK. Então assim, muito 

bom o atendimento. (EAA98) 

 

A empresa AA97 não fala explicitamente sobre esse assunto. No entanto, existe 

uma insatisfação muito grande por parte da empresa em vários aspectos de 

relacionamento, que se pode inferir que não existe uma boa troca de informações entre 

banco e empresa. 
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6.6 CONFIANÇA 

 

Para se trabalhar com a variável confiança, buscou-se entender através da 

compreensão das empresas entrevistadas se o Banco Alfa transmitia preocupação com 

os interesses da empresa ou não, qual era o sentimento de confiança da empresa em 

relação ao Banco Alfa, e nos produtos/serviços do banco. 

 

As empresas de alta rentabilidade demonstraram muita confiança em relação ao 

Banco Alfa, pela instituição que representa e principalmente pelas pessoas que os 

atendem. As maiorias das outras empresas de média e baixa rentabilidade também 

demonstraram confiança. No entanto, a ênfase em que as empresas de alta rentabilidade 

colocam ao afirmar que confiam no Banco Alfa é de maior intensidade, quando 

comparada as outras. Elas acreditam também que existe uma preocupação por parte do 

banco em relação aos interesses da empresa. 

 

Especificamente para o setor de serviços, a confiança é primordial, como 

salientam Morgan e Hunt (1994 apud BESSEGATO; NEUHAUS, 2005 p.4), “o 

marketing de relacionamento é fundamentado na confiança”. A confiança permite o 

aumento da profundidade e da amplitude do relacionamento. Caso a empresa cometer 

um erro, o cliente com base na confiança já adquirida, ao invés de usar-se de critica 

perante os demais, fará recomendações e não as usará contra esta (BESSEGATO; 

NEUHAUS, 2005 p. 4). Com certeza, durante o tempo em que essas empresas têm a 

conta, houve alguns erros do banco. Erros estes, que são amenizados, através do 

relacionamento adquirido, que é feito através de uma sucessão de acertos, e de 

demonstrações de comprometimento por parte do banco em querer solucionar as 

demandas das empresas. 

 

A empresa AA02 acredita que o Banco Alfa tem preocupação com os interesses 

da empresa e que merece a sua confiança, isso tem um grande reflexo pela questão da 

confiança do atendimento da gerência. Pode-se perceber um encantamento do cliente 

em relação a isso e um sentimento de lealdade muito forte. O entrevistado da empresa 

AA02 afirma sobre o comprometimento do Banco Alfa: 

 

Eu acho que hoje tem um real interesse, uma real preocupação, porque o 

banco tem metas a cumprir, porque se eu não for atrás, eles vão vir atrás de 
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mim, me pedindo, me perguntando se eu quero algum investimento, um 

dinheiro emprestado, e sempre que eu preciso, eu vou lá e peço e tenho 

algum retorno, de uma maneira ou de outra a gente consegue alguma coisa, 

alguma saída, hoje eles tão me ajudando a pensar como eu vou solucionar os 

problemas. Esse relacionamento eu só tenho com o Banco Alfa, os outros 

bancos eu não tenho um relacionamento pessoal, até porque eu não sei 

trabalhar sem ter um relacionamento pessoal. (EAA02) 

 

Em relação à consideração do cliente ao atendimento da gerência, percebe-se um 

elevado nível de confiança conforme relato de EAA02: 

 

Olha, eu acho que se a gerência trocar de agência eu mudo junto. Isso é certo, 

se mudar de agência eu troco. Eu gosto muito dos funcionários da agência, 

me dou com todos, com exceção desse gerente que tive problema, sou muito 

atendido por todos. Ficaria muito triste de ter que mudar de agência, mas 
pensando na empresa, e na comodidade e no empenho da pessoa e acho que 

também pelos assistentes dela, que ajudam bastante ela, ela dá uma atenção 

bem maior, por isso também eu continuo com o Banco Alfa, senão hoje é 

fácil, é bem fácil. Ah não estou sentindo aquele feeling que a gente chama 

né? A pessoa não tá engajada junto contigo, eu troco, senão a empresa vai 

perder. O que importante é o atendimento que eu tenho do funcionário, 

porque se mudar o gerente, eu mudo junto. A atenção é tudo, atenção que o 

gerente dá para a nossa empresa. 

 

A preocupação com recrutamento, seleção, avaliação de desempenho e sistemas 

de controle são especialmente importantes para o pessoal de força de vendas 

(NONOHAY, 2006, p. 30). Guenzi (2002 apud NONOHAY, 2006, p. 30) realiza uma 

pesquisa com gerentes de vendas de empresas italianas e comprova a complexidade do 

fenômeno confiança. A premissa básica do autor é que a força de vendas é a linha de 

frente da empresa na criação de relacionamento com o consumidor. Guenzi (2002 apud 

NONOHAY, 2006, p. 30) diz que uma força de vendas que seja focada em trocas 

relacionais deverá buscar construir confiança com o consumidor. 

 

Em relação à confiança o entrevistado da empresa AB02 também confia muito 

no Banco Alfa, fruto de um histórico de bons relacionamentos com os funcionários que 

gerenciavam a sua carteira. A confiança que ele deposita no banco pode ser percebida 

conforme relato: 

Olha, falando em termos de gerente, sim. A gente foi lá semana passada, 

retrasada, falar com o Fulano A que a gente está preocupado em pagar as 

contas porque em dois meses a gente ia passar por dificuldades. Tanto é que 

sentamos na mesa, estava o Fulano A, o Fulano B, o Fulano C e mais um 

gerente de pessoa física. Então ali nós colocamos a nossa situação e eles 

colocaram o que poderiam fazer por a gente. Então acredito que da minha 

parte existe uma confiança. E percebo também que existe uma confiança 

muito grande do Fulano A pra nós, que a gente vai fazer de tudo pra pagar, 
mas que a gente precisava de um auxílio, de uma ajuda. Eu acho que 

confiança é em primeiro lugar. Eu acho que sim. É tudo na vida. Se tu não 
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tiver uma confiança, tu chega no banco e se o cara não sentir confiança em 

ti... o Fulano A não ia me dar dinheiro. Confiança... com certeza, das duas 

partes. (EAB02) 

 

Morgan e Hunt (1994, p. 23 apud FARINA 2009, p. 64) ressaltam que a 

confiança existe quando uma das partes tem certeza da integridade e da confiabilidade 

na outra parte ou no parceiro de troca. Dessa forma, a confiança é uma expectativa de 

que o parceiro pode e vai se comportar como foi prometido ou acordado e, 

consequentemente, os comportamentos futuros serão benéficos para as partes 

envolvidas (IACOBUCCI; HIBBARD, 1999, p. 22 apud FARINA 2009, p. 64). 

 

Em relação aos clientes de média rentabilidade também é possível perceber a 

confiança, mas ela não está tão ligada a aspectos pessoais, que nem os clientes de alta 

rentabilidade, não que ela não exista, ela só é menos evidente. Nesse caso, a confiança 

fica mais a cargo da imagem da instituição. Através dessa percepção, as empresas 

confiam nas transações feitas junto ao banco. 

 

O entrevistado da empresa AA44 (EAA44) afirma, quando indagado se confiava 

no Banco Alfa: 

Ah, com certeza. Até porque a gente ouve falar em menos escala, mas sempre 

teve história de banco quebrando. Esse banco X, aí... Claro que não é um 

banco comercial, mas... nunca tá livre de tu estar ali e isso acontecer. Com o 

Banco Alfa é mais complicado isso acontecer, acredito eu. Então a confiança 

é total. E comparando com os outros, levando mais além, tecnologicamente é 

um banco avançado. Não deixa nada a desejar. (EAA44) 

 

Já o entrevistado da empresa AA42, faz uma ligação da relação de confiança e 

da liberação de crédito para a sua empresa: 

 

Se ele não se preocupa com os meus interesses ele não vai receber, né? 

Porque com certeza ele me empresta dinheiro, me financia, acredita no meu 

potencial, tem que acreditar né? Senão eu tinha quebrado. Então tem que 

acreditar em mim, assim como eu acredito que eles podem resolver meu 

problema. Podem emprestar um dinheiro, colocando um capital de giro na 

minha mão. Só acreditando. Assim como eu acredito neles, eles têm que 
acreditar em mim. Sim o Banco Alfa tem merecido a confiança, tem que 

acreditar né, fazer o que? Existe a credibilidade em ambas partes. Eu acredito 

que eles podem me ajudar e eles acreditam em mim que eu posso resolver. 

(EAA42) 

 

As empresas de baixa rentabilidade também confiam no Banco Alfa, ficando 

mais visível em nível de instituição do que em relação às pessoas, não que haja 

desconfiança com as pessoas, mas o nível de confiança é muito menor quando 
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comparado as empresas de alta rentabilidade. A exceção é de uma das empresas, que 

tem um relacionamento bastante desgastado com o banco, que quando indagada a 

respeito da preocupação do Banco Alfa em relação aos interesses da empresa e se ela 

devia ou não confiar no banco, respondeu da seguinte forma: 

 

Acho que não, né. A impressão é que o banco não sabe nem que a gente 

existe. A confiança no sistema, do pouco que se usa, não tem por que ter 

desconfiança. Mas como o relacionamento é muito pequeno, muito fraco, não 

chega ao ponto de precisar desconfiar ou confiar porque quase não há 

movimentação. (EAA97) 

 

Foi colocada a alguns clientes a questão de um gerente visitar a empresa, se isso 

impactava ou não a forma como a empresa enxerga a preocupação do Banco Alfa em 

relação a ela. De uma forma geral, todos que foram indagados responderam que 

demonstra preocupação por parte do banco em relação aos interesses da empresa e que 

ela pode criar elos que fortificam o relacionamento, dando inclusive mais confiança, de 

ambos os lados.  

 

6.7 COMPROMETIMENTO 

 

Para se analisar essa variável, buscou-se compreender qual era o entendimento 

da empresa em relação ao relacionamento dela com o Banco Alfa no longo prazo, se ela 

espera que isso ocorra de fato e se existe um esforço, um comprometimento para que 

isso se concretize, e se ela enxerga o relacionamento com o Banco Alfa como uma 

parceria. 

 

As empresas de alta rentabilidade demonstram interesse em continuar se 

relacionando com o Banco Alfa ao longo do tempo, também demonstram 

comprometimento em manter e estender esse relacionamento e acreditam que o 

relacionamento pode ser descrito como uma parceria. 

 

Comprometimento também está relacionado ao desejo de se manter o 

relacionamento por um período grande de tempo (HENNIG-THURAU; KLEE, 1997 

apud FARINA 2009, p. 57). Outro aspecto do comprometimento é a questão da crença 

em um sócio, empresa ou profissional ou até num indivíduo, de forma a se fazerem 
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esforços para manter o relacionamento (MORGAN; HUNT, 1994 apud FARINA 2009, 

p. 57). 

 

A empresa AA02 mostra-se bastante comprometida com o Banco Alfa, isso 

porque ela conseguiu crescer muito com a ajuda do Banco Alfa, e pelo atendimento e 

relacionamento desenvolvido que o cliente sempre salienta. A empresa continua 

crescendo e a idéia da empresa e que a participação do Banco Alfa cresça junto, 

conforme relato do entrevistado (EAA02) “A cada ano que passa o relacionamento com 

o Banco Alfa está crescendo, porque a empresa vem crescendo. A idéia é que a empresa 

cresça e a participação do Banco Alfa cresça junta”. 

 

O entrevistado da empresa AA02 (EAA02) mostra a preocupação da empresa 

em querer pagar as suas obrigações junto ao banco, e o comprometimento com os 

funcionários, mostrando desejo de se relacionar por um grande período de tempo, 

conforme relato: 

 

Até porque se eu ficar devendo para o Banco Alfa isso é ruim para o banco, e 

os funcionários têm meta e creio eu que se cada agência se trabalhe como 

uma empresa, se eu ficar devendo para aquela agência vão cobrar do gerente. 

Assim como meu gerente tá me ajudando, eu não quero que cobrem dele uma 

coisa que aconteceu por minha causa. Então eu sento junto e a gente trabalha 

junto. Não vou querer que cobrem dele um erro meu. A gente senta vou 

poder pagar, não vou poder pagar, como que vou poder fazer?  Mas tu tem tal 
coisa para pagar daqui a um mês, como que tu vai fazer? Entendeu? Eu 

também to pensando nisso.  Eu simplesmente se quiser fazer sacanagem, vou 

para o SPC, SERASA, por um mês, dois meses, depois eu pago e vou 

empurrando com a barriga. Mas não, a minha preocupação é que vão cobrar 

deles também. Entendeu? Hoje é assim, hoje tá bem assim, até porque se eu 

fizer isso vou perder a confiança, e não vou ter mais aquela resposta que eu 

continuamente tenho tido. (EAA02) 

 

Henning-Thurau e Klee (1997, apud FARINA 2009, p. 58) afirmam que o 

comprometimento é a “orientação do consumidor para o longo prazo no relacionamento 

em vínculos emocionais e na convicção de que permanecendo no relacionamento terá 

mais benefícios que no término dele.” Percebe-se como citado acima, que existem 

vínculos emocionais por parte da empresa e uma convicção de que permanecer no 

relacionamento para a empresa será mais benéfico do que terminar ele. 

 
O comprometimento é a extensão na qual as partes sentem e acreditam que 

vale a pena gastar energia para manter e expandir o relacionamento. Possui 

duas dimensões: comprometimento contínuo, relativo a uma determinada 
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linha de conduta e comprometimento afetivo, derivado de uma orientação 

emocional (GRUNIG e HON 1999 apud BONFADINI 2006, p. 4). 

 

As outras empresas de alta rentabilidade também têm vínculos emocionais com 

o Banco Alfa. A empresa AA23 tem isso bastante forte, visto que o proprietário da 

empresa é um funcionário aposentado do Banco Alfa, e tem uma estima muito grande 

em relação à instituição. O entrevistado da empresa AB02 (EAB02) quando também 

demonstra isso ao afirmar: 

 

Ah, sim, com certeza, sempre. Porque nos piores momentos é que tu valoriza 

as pessoas. Até na vida normal. Se tu passa por uma dificuldade, quem tá do 

teu lado... tu vai passar por aquilo e vai valorizar. Se tu já admirava, tu vai 

valorizar muito mais. Então ali no Banco Alfa a gente sempre pensa em 

continuar. (EAB02) 

 

As empresas de média rentabilidade também apresentam interesse e 

comprometimento de manter e estender um relacionamento de longo prazo, mas 

percebe-se vínculos emocionais menos acentuados por parte das empresas. Elas também 

enxergam o Banco Alfa como um parceiro. 

 

Em relação à parceria, o entrevistado da empresa AA44 (EAA44) afirma: 

 

Eu enxergo uma parceria, exatamente isso. Parceiro é aquele que quando tu 
vai - eu faço isso até com os meus clientes – tu tem que estar nas horas boas e 

nas horas ruins. Claro que não numa hora ruim, que o cara tá precisando de 

dinheiro, não tem como pagar e tu vai dar o dinheiro pra ele, não é isso! Não 

é aí que o banco entra, mas tu tem que ao menos ter uma diferenciação 

devido ao teu relacionamento que tu tem com o banco. E isso é parceira. 

Chega na hora e como tu vai explicar? Eu, digamos, tenho 10 anos de 

relacionamento com o Banco Alfa. Quero comprar uma máquina. O cadastro 

100% sempre. Chego aqui e a minha taxa hoje tá 1%. Eu vou lá no Banco X, 

que eu nunca entrei, e consigo a 0,5%. Aí tem alguma coisa. “Ou vocês não 

me querem mais como cliente”, ou cara tá me querendo demais como cliente. 

A parceria eu acho que se resume a sinceridade. Se tu não pode atender, dizer 

por que não pode atender. Ou não pode atender porque não tem recursos ou 
porque, sei lá, “cara, não tem pessoal, volta amanhã”. Eu acho que parceria tá 

mais relacionado a isso. (EAA44) 

 

Em relação às empresas de baixa rentabilidade, não existe uma idéia de fácil 

generalização em relação à variável comprometimento. Uma das empresas acredita ter o 

comprometimento junto ao Banco Alfa e entende que o relacionamento é uma parceria. 

Uma das empresas percebe-se um comprometimento em baixa escala e a empresa 

entende que no momento não existe uma parceria junto ao Banco Alfa. Outra empresa, 
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em que o relacionamento está bastante desgastado, não se mostra comprometida e não 

acredita que seja uma parceria o relacionamento junto ao Banco Alfa.  

 

O entrevistado da empresa AB82 (EAB82) fala a respeito do comprometimento 

dele em relação ao Banco Alfa, com intenção de aprofundar o relacionamento junto ao 

banco com o objetivo de conseguir um financiamento, conforme relato. 

 

Eu tento me aprofundar assim, porque o relacionamento bancário, essa 
relação de confiança cliente e banco, ela é assim que funciona, né? Quanto 

mais tempo tu tem de casa, quanto mais o banco te conhece melhor como 

cliente, as coisas começam a ficar mais fáceis, ou seja, tu tem uma linha de 

crédito maior, tu tem taxas de juros melhores, tu tem um portfólio de 

produtos melhores, normalmente acontece assim né? Mas eu tenho essa visão 

de longo prazo, essa visão estratégica sim, de estreitar as relações com a 

instituição, mas eu não tenho a real percepção de que o banco perceba isso, às 

vezes eu não vejo isso no banco, acho às vezes que o banco tá muito 

engessado, muito ligado a um protocolo assim muito rígido, entendeu? Isso aí 

eu observo também. 

 

O entrevistado da empresa AB82 (EAB82) levanta um ponto interessante, em 

que ele busca se aprofundar no relacionamento, mas que o banco não enxerga essa sua 

intenção. O mesmo entrevistado também relata: 

 

Eu enxergo o relacionamento com o Banco Alfa como uma parceria, na 

verdade eu busco isso do banco, mas é como eu te falei no início. No 

momento não to precisando do banco como instrumento para eu me 

alavancar, mas eu trabalho com a hipótese de se quando eu precisar. Por 
exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. Eu tenho pretensões agora na 

virada do ano de abrir outra loja lá na zona sul, tá? Provavelmente, a título de 

eu não me descapitalizar, ou ter um capital de giro, coisa e tal eu vou 

procurar o banco para ver se eles têm uma linha de crédito, alguma coisa, 

algum dinheiro mais barato assim para viabilizar o meu negócio. Eu espero 

que quando eu chegar no banco, o banco me ajude nesse sentido. Mas aí é 

uma coisa futura. Eu trabalho com essa hipótese de manter um 

relacionamento com um banco, para quando eu precisar numa hora dessas, o 

banco me ajuda nesse sentido, entendeu? Percebe que eu já sou um cliente, 

de sei lá a quanto tempo 1 ano, 2 anos, 3 anos... olhar a minha vida no 

passado, olhar e dizer pô esse cliente é um cliente legal coisa e tal, eu espero 

isso. Aliás, os bancos estão aqui para fomentar a economia de um modo geral 
né? O banco toma dinheiro e empresta, essa é a função primordial do banco. 

 

A empresa AA98 acredita ter um comprometimento a longo prazo desde que ela 

tenha um atendimento com o perfil de um determinado funcionário, mas ainda não 

enxerga o banco como um parceiro. Acredita que isso pode melhorar depois que a 

empresa resolver o problema de restrição cadastral junto ao Banco Alfa que a impede de 

ter crédito, conforme relato. 
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Enxergo um comprometimento a longo prazo sim, principalmente se as 

pessoas que tiverem conduzindo tiverem o perfil do Fulano, sabe aí eu acho 

que vai bem. Porque realmente ter um perfil de cada vez que tu liga e tu tem 

que passar por uns 3 ou 4 numa situação simples assim, porque uma coisa 

que aparentemente é simples de se resolver, parece uma tortura. Nesse 

sentido, depende muito para a gente otimizar as operações de ter uns pontos 

focais lá no banco que te dêem tranquilidade né? Mas com certeza. (EAA98) 

 

Nesse momento eu não enxergo como uma parceria. Acho que a gente ta 
sendo um cliente comportadinho assim, a gente não incomoda o banco, paga 

a tarifa, a gente deixou 1.000 reais lá parado assim só para não ter problema 

de vir uma tarifa, alguma coisa assim, dá um pepino né, que é Banco Alfa, 

daí dá um pepino né. De verdade, agora a gente tá num relacionamento 

morno né, mas eu espero que quando a gente consiga resolver esse problema 

da restrição cadastral... Tendo isso a gente vê a documentação e botar em dia 

assim, ver que categoria de conta a gente precisa, que tipo de créditos, enfim 

ver produtos. (EAA98) 

 

Já a empresa AA97 não fala explicitamente sobre a palavra comprometimento e 

parceria. No entanto, o relacionamento está bastante desgastado e a empresa não se 

compromete em seguir com o banco, pelo contrário, mostra-se com uma tendência de 

encerrar o relacionamento, conforme relato: 

 

Não sei se são variáveis ou aspectos, características que poderiam fazer a 

longevidade do relacionamento. É exatamente mostrar o quanto antes, se é 

que existe esse possível interesse, demonstrar o interesse. O banco vir a nós, 

nos procurar e conversar. Porque nós temos demandas e não deve ser difícil 
um pouco de atenção ou uma atenção razoável de se evoluir. Então as 

características são mostrar interesse, existir a pessoalidade, vir a nós. A gente 

sabe que os bancos hoje, por questão de segurança, até se procura afastar o 

cliente quando é possível, pela questão burocrática. Evita que vá o cliente ao 

banco com papel, documentação. Nesse sentido, até penso que a gente tá 

ajudando pedindo pra colocar um momento de transferência e cobrança por 

aqui. Diminuiria a ida ao banco, se bem que ela não existe muito pelo fato do 

relacionamento. Pra melhorar é isso, precisa haver uma demonstração de 

interesse, vir conversar com a gente, ver as nossas necessidades e ter 

continuidade nesse trabalho. Não ouvir, ok, ir embora e não voltar e procurar 

“olha, eu tenho essa solução”. Tem que trabalhar. Demonstração de interesse. 

Dá pra ir muito longe, dá pra ir na conversa de empréstimo, de busca de 
fontes de empréstimos futuros aí, se houver interesse do banco conversando 

com a gente, pode-se chegar a cobrança, pode chegar a muitos lugares. Pra 

destruir, já está por um fio. Nesse nosso histórico, na nossa percepção, ao 

longo de muito tempo, a gente foi diversas vezes, bateu a porta do banco e 

não teve respaldo, então está por um fio. Continuando como tá eu não sei... O 

que vai dizer é o Banco X. É o novo entrante, o novo concorrente que entrou. 

Dependendo da situação ele pode até suprir essa eventual... motivo pelo qual 

a gente tem o Banco Alfa, que é pra ter uma segunda opção. Daqui a pouco a 

segunda opção do Banco X vai se mostrar interessante e pode morrer. Se o 

Banco Alfa não fizer nada, a tendência é que morra, que cesse o 

relacionamento. (EAA97) 
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6.8 RESUMO RESULTADOS 

 

Com o objetivo de visualizar de uma forma mais fácil a diferenciação das 

variáveis de relacionamento acima estudadas, foi criado um quadro resumo dessas 

variáveis diferenciando os clientes de alta, média e baixa rentabilidade. Foi colocada 

uma variável no final do quadro chamada “relacionamento percebido pelo cliente” onde 

o autor procura resumir, de uma forma bem breve, a percepção dos clientes de uma 

forma geral em relação ao relacionamento percebido junto ao Banco Alfa. 

 

Nos casos estudados, o relacionamento se mostrou mais intenso com os clientes 

mais rentáveis em relação às variáveis propostas por Wilson e Vlosky (1997) e sendo 

assim o relacionamento percebido como um todo é de maior qualidade e intensidade nos 

clientes mais rentáveis, quando comparado aos clientes de média e baixa rentabilidade. 

 

Sendo assim, pode-se perceber uma relação entre a rentabilidade dos clientes e o 

relacionamento percebido pelos mesmos. No quadro abaixo, há um resumo dos 

resultados com todas as variáveis propostas por Wilson e Vlosky (1997) que são 

dependência, nível de comparação com fornecedores alternativos, investimentos no 

relacionamento, trocas de informação, confiança e comprometimento. Em cada variável 

é explicado os motivos pelos quais os clientes de alta rentabilidade percebem com maior 

intensidade o relacionamento quando comparados aos clientes de média e baixa 

rentabilidade. 

 

Segue abaixo o quadro 10 com o resumo dos resultados: 
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Variável 

Relacionamento Dependência 
Comparação com bancos 

alternativos 
Rentabilidade 

Clientes alta 

rentabilidade 

Percebe-se um alto nível de 

dependência em relação aos bancos. 

Como o Banco Alfa é o principal 

banco em que os clientes de alta 

rentabilidade trabalham, a 

dependência se estende. Ao mesmo 

tempo, por trabalharem com crédito, 

e por serem bastante bancarizados, 

acabam sendo rentáveis para outros 

bancos, o que atrai a concorrência 

de outras instituições, dando a 

possibilidade dessas empresas 

buscarem os bancos concorrentes, 

caso haja insatisfação. 

A comparação fica muito mais 

vinculada à qualidade do 

atendimento dos funcionários. A 

comparação em relação aos serviços 

é pouco perceptível, por vezes até, 

inferiorizada em relação aos bancos 

concorrentes. No entanto, a 

percepção em relação ao 

relacionamento pessoal é superior 

do Banco Alfa em relação aos 

outros. 

Clientes média 

rentabilidade 

Percebe-se um alto nível de 

dependência em relação aos bancos. 

Como o Banco Alfa é o principal 

banco em que os clientes de média 

rentabilidade trabalham, a 

dependência se estende. São clientes 

menos bancarizados, e menos 

rentáveis, o que torna as empresas 

menos atrativas para os bancos 

concorrentes e mais dependentes em 

comparação com as de alta 

rentabilidade.  

A comparação também fica muito 

mais vinculada ao relacionamento 

pessoal. No entanto, há divergência.  

De um lado o Banco Alfa dá a 

empresa uma percepção melhor em 

comparação com o banco 

concorrente e de outro a mesma 

percepção. 

Clientes baixa 

rentabilidade 

Operam pouco ou quase não operam 

com o banco, o que os torna menos 

dependentes. Uma empresa tem 

conta somente no Banco Alfa o que 

a torna mais dependente, mas as 

outras não dependem do banco para 

ajudar nos objetivos de seus 

negócios. 

Percepção do relacionamento 

quando comparado a outros bancos 

é inferior, para as empresas que têm 

conta em outros bancos. 

 

 

 

Continua... 
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...continuação. 

 

Variável 

Relacionamento Investimentos no relacionamento Troca de informações 

Rentabilidade 

Clientes alta 

rentabilidade 

Existe investimentos no 

relacionamento, visto que o Banco 

Alfa é o principal que as empresas 

trabalham. Ele não é facilmente 

transferível porque essas empresas 

têm muitas operações junto ao 

banco, e porque existe um 

relacionamento adquirido que 

demanda um período de tempo 

para se consolidar em um banco 

concorrente. Existe custo de 

mudança. 

Existe uma boa troca de 

informações. As empresas têm um 

retorno satisfatório a respeito de 

suas solicitações e de suas dúvidas 

e tem uma boa resposta quando o 

banco solicita alguma informação 

para a empresa. São empresas que 

frequentam a agência com 

assiduidade e tem os celulares de 

seus gerentes para contato 

telefônico. 

Clientes média 

rentabilidade 

Existe investimentos no 

relacionamento, visto que o Banco 

Alfa é o principal que as empresas 

trabalham. A transferência de 

relacionamento é mais fácil porque 

a empresa tem menos operações 

junto ao banco. O custo de 

mudança percebido é menor 

quando comparado às empresas de 

alta rentabilidade. 

As empresas consideram que há 

uma boa troca de informações, 

mas reclamam quando precisam 

ligar para a agência atrás de 

alguma informação, argumentando 

que é difícil entrar em contato com 

alguém para a resolução de um 

problema pelo telefone. 

Clientes baixa 

rentabilidade 

Existe somente por parte da 

empresa que só tem conta no 

Banco Alfa. As outras empresas 

não demonstram investir no 

relacionamento, quase não tem 

operações junto ao banco e uma 

delas cogita encerrar o 

relacionamento. 

São empresas que operam pouco 

com o banco em comparação as 

outras, o que faz elas demandarem 

menos em busca de informações. 

A troca é pequena porque a 

demanda é baixa por parte das 

empresas. 

 

 

 

 

 

Continua... 
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...conclusão. 

 

Confiança Comprometimento 
  Relacionamento percebido 

pelo cliente 
  

Empresas acreditam que o 

Banco Alfa se preocupa com 

os interesses da empresa, e 

demonstram muita confiança 

em relação ao banco e em 

relação aos funcionários que 

os atendem, que fica muito 

mais evidente no grupo das 

empresas de alta 

rentabilidade. Existe 

confiança nas transações, 

produtos e serviços do 

banco. 

As empresas de alta 

rentabilidade demonstram 

interesse em continuar se 

relacionando com o Banco 

Alfa ao longo do tempo, 

também demonstram 

comprometimento em manter 

e estender esse 

relacionamento e acreditam 

que o relacionamento pode 

ser descrito como uma 

parceria. Percebem-se 

vínculos emocionais por 

parte da empresa. 

 

Os clientes têm uma 

percepção muito boa do 

relacionamento com o Banco 

Alfa. Percebe-se muita 

confiança e 

comprometimento por parte 

da empresa, que foram 

construídos da imagem que o 

banco oferece, mas 

principalmente pela 

percepção positiva em 

relação aos funcionários que 

atendem as empresas. Existe 

vínculo afetivo e uma visão 

de longo prazo junto ao 

banco. 

Confiança fica mais 

vinculada à instituição do 

que nas pessoas. A confiança 

nos funcionários é menos 

evidente quando comparada 

as empresas de alta 

rentabilidade. Percepção de 

que o banco se preocupa com 

os interesses da empresa. 

As empresas de média 

rentabilidade também 

apresentam interesse e 

comprometimento de manter 

e estender um 

relacionamento de longo 

prazo, mas percebem-se 

vínculos emocionais menos 

acentuados por parte das 

empresas. Elas também 

enxergam o Banco Alfa 

como um parceiro. 

 

A percepção dos clientes 

também é muito boa, mas é 

inferior porque se percebe 

que a confiança e o 

comprometimento estão mais 

ligados a instituição do que 

aos funcionários, ele fica 

menos evidente nesse grupo 

de clientes. Percebe-se um 

menor vínculo afetivo, mas 

existe também uma visão de 

longo prazo junto ao banco. 

Existe confiança na 

instituição, nas transações 

efetuadas pelo banco, mas a 

confiança em relação aos 

funcionários é pouco 

perceptível ou inexistente. 

Empresas não percebem uma 

real preocupação do banco 

com os seus interesses. 

Real interesse e 

comprometimento só em 

uma das empresas, que 

também acredita que exista 

parceria. As outras não 

mostram um real interesse de 

manter e estender o 

relacionamento e não 

acreditam que o 

relacionamento possa ser 

descrito como uma parceria. 

 

A percepção dos clientes 

varia de boa a muito ruim. 

Níveis de confiança e 

comprometimento são 

inferiores quando comparado 

aos outros grupos. Vínculo 

afetivo existe em alguns 

casos, mas com muito menos 

intensidade, ou nem aparece. 

Visão de longo prazo 

somente para alguns clientes. 

Quadro 10 – Resumo resultados 

Fonte: elaborado pelo próprio autor 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Esse trabalho procurou investigar as variáveis que influenciam nos processos de 

trocas relacionais em empresas correntistas do Banco Alfa de determinada faixa de 

faturamento, tentando identificar se as empresas que têm alta rentabilidade percebem o 

relacionamento com o Banco Alfa de forma mais acentuada e positiva quando 

comparada as empresas de média e baixa rentabilidade. Isto é, investigar se existe uma 

relação entre o relacionamento percebido pelos clientes da agência do Banco Alfa e a 

rentabilidade auferida pelos mesmos. 

 

Por se tratar de um estudo qualitativo, de caráter descritivo, onde se busca o 

entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade (GODOY, 1995), este 

não tem como principal objetivo, ter uma conclusão definitiva sobre os fenômenos 

pesquisados, e sim, apontar algumas considerações sobre as características desses 

relacionamentos e se eles têm alguma relação com a rentabilidade, limitada a agência do 

Banco Alfa onde foi feito o estudo e aos casos pesquisados. 

 

Para tanto, procurou-se na teoria, as principais variáveis do marketing de 

relacionamento, e utilizou-se como um guia a escala de Wilson e Vlosky (1997) 

traduzida por Viana (1999) que utilizam a escala para mensurar o relacionamento 

através das seguintes variáveis: dependência, nível de comparação com fornecedores 

alternativos, investimentos no relacionamento, trocas de informação, confiança e 

comprometimento. No modelo de Wilson e Vlosky (1997) essas variáveis são utilizadas 

para se fazer uma análise quantitativa. Nesse trabalho, elas foram usadas somente como 

um guia para fazer as perguntas para uma posterior análise qualitativa, que se 

mostraram úteis para sistematizar a percepção dos entrevistados, para um maior 

entendimento do relacionamento percebido pelas empresas entrevistadas. 

 

Também se procurou na teoria alguns conceitos de rentabilidade de clientes, 

para uma maior compreensão do tema. Posteriormente, foi feito um levantamento com a 

rentabilidade de um grupo de clientes, de acordo com uma faixa de faturamento, para 

identificar quais são os mais rentáveis, para então fazer uma divisão em clientes de alta 
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rentabilidade, média rentabilidade e baixa rentabilidade e entender qual é o 

relacionamento percebido desses clientes de acordo com as variáveis propostas por 

Wilson e Vlosky (1997). 

 

As análises mostraram que a percepção dos clientes de alta rentabilidade em 

relação às variáveis dependência, nível de comparação com fornecedores alternativos, 

investimentos no relacionamento, trocas de informação, confiança e comprometimento, 

mostraram-se mais acentuadas quando comparadas aos clientes de média rentabilidade e 

principalmente aos clientes de baixa rentabilidade. Sendo assim o relacionamento 

percebido dos clientes de alta rentabilidade é de maior qualidade e intensidade quando 

comparado aos clientes de média e baixa rentabilidade, nos casos estudados. 

 

Um dos aspectos mais importantes, que foram destacados por alguns clientes é a 

questão da atenção, e a disposição do gerente que o atende para a resolução dos seus 

problemas. A qualidade no atendimento é fundamental em qualquer serviço prestado, 

mas em banco ela é ainda mais importante, porque se trata dos recursos que o cliente 

tem junto ao banco, o que torna a exigência dos clientes ainda maior. Uma boa 

qualidade no atendimento irá demonstrar ao cliente comprometimento, passará a ele 

confiança no atendente e no banco, que vai comparar o banco de forma positiva em 

relação aos outros e até deixará o cliente mais dependente devido à qualidade desse 

atendimento. Um atendimento de qualidade irá refletir de forma positiva nas variáveis 

de relacionamento, e assim, o cliente terá uma boa percepção do relacionamento com o 

banco. 

 

Para que o cliente tenha uma percepção positiva do relacionamento com o 

banco, o cliente precisa ter com ele um sentimento de satisfação com o banco. Vavra 

(1993) corrobora ao afirmar que “marketing de relacionamento é o processo de 

proporcionar satisfação contínua e reforços aos indivíduos ou organizações que são ou 

foram clientes” (VAVRA, 1993, apud CASAS, 2007, p. 55). 

 

Os clientes de alta rentabilidade são os que mais confiam e se comprometem 

com o banco, fato explicado pela imagem que o banco transmite, mas principalmente 

pelo atendimento da gerência em que eles trabalham, criando vínculos de lealdade e 

emocionais, pelo tempo em que se relacionam junto ao banco e em momentos de 
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dificuldade em que o banco de certa forma ajudou, com algum empréstimo ou 

financiamento.  

 

Empréstimos e financiamentos são sempre salientados pelos clientes, por mais 

que eles não sejam tomadores de crédito. Eles falam da importância de ter disponível 

para alguma eventualidade. Os clientes que são tomadores e conseguiram alguma linha 

de crédito em um momento de dificuldade, tornam-se gratos pelo banco, mesmo que em 

alguns momentos reclamando das taxas que o banco cobra. Quando o banco fornece 

uma linha de crédito para o cliente, os vínculos entre cliente e instituição se 

intensificam. Os clientes mais rentáveis, geralmente são os que mais tomam crédito e 

são também os que têm uma boa percepção de relacionamento junto ao banco. As 

empresas que não têm crédito junto ao Banco Alfa, nos casos estudados, são as que têm 

uma percepção mais negativa a respeito do relacionamento percebido. 

 

7.1 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

Através desse estudo, investigaram-se as percepções de alguns clientes através 

das variáveis propostas por Wilson e Vlosky (1997) em uma abordagem qualitativa. Ele 

foi bastante útil para entender, através dessas variáveis, como cada cliente percebe o 

relacionamento junto ao Banco Alfa.  

 

Através da compreensão dessas variáveis, haverá maior compreensão do 

relacionamento com os clientes. Com isso, podem-se estabelecer estratégias para 

melhorar ou estender o relacionamento com os clientes, principalmente com os mais 

rentáveis.  

 

Farris et al.(2007, p. 154) defende que a rentabilidade geral da empresa pode ser 

melhorada tratando clientes distintos de forma diferente e que se deve pensar em três 

níveis de clientes: 

 

Clientes de primeiro nível – RECOMPENSAR: Seus clientes valiosos são 

aqueles que vocês mais quer manter. Eles devem receber mais atenção do que qualquer 

outro grupo. Se você perdê-los, seus lucros serão muito afetados. Procure recompensá-
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los de outras maneiras que não seja simplesmente o rebaixamento de preços. Esses 

clientes provavelmente valorizam o que você faz e podem não ser sensíveis ao preço. 

 

Clientes de segundo nível – DESENVOLVER: Os clientes intermediários – com 

lucros de baixo a médios – podem ser alvo de desenvolvimento. Trata-se clientes que 

você pode tornar de primeiro nível. 

 

Clientes de terceiro nível – DISPENSAR: A empresa perde dinheiro atendendo 

essas pessoas. Se você não consegue promovê-los facilmente para os níveis mais altos 

de rentabilidade, deve considerar a possibilidade de cobrar mais pelos serviços que 

atualmente utilizam. Se for possível conhecer esse grupo de antemão, pode ser melhor 

não adquirir esses clientes. 

 

Os bancos devem identificar os clientes de acordo com os níveis como propõe 

Farris et al.(2007) e direcionar esforços para os clientes de primeiro e de segundo nível. 

Uma forma de fazer isso é fazer esses clientes perceberem o relacionamento junto ao 

banco da melhor forma possível. Isso pode ser feito através de uma maior compreensão 

do marketing de relacionamento e de algumas variáveis que afetam o relacionamento, 

entre elas as propostas por Wilson e Vlosky (1997) que são dependência, nível de 

comparação com fornecedores alternativos, investimentos no relacionamento, trocas de 

informação, confiança e comprometimento.  

 

Para Figueiredo (2000), a análise de rentabilidade de clientes proporciona 

oportunidades para, entre outras coisas, atender melhor os clientes existentes e que são 

altamente rentáveis. Essa oportunidade somente surgirá se forem feitas ações para que 

isso de fato ocorra. Uma das ações pode ser buscar uma maior aproximação com esse 

grupo de clientes, para que eles percebam o relacionamento com o banco de uma forma 

positiva, para que assim, sejam leais ao banco e tragam rentabilidade para a instituição a 

médio e longo prazo. 

 

Os bancos devem sempre estar observando como está a rentabilidade de seus 

clientes, para terem uma abordagem proativa, de modo que nenhum cliente que seja 

altamente rentável vá para a concorrência. A abordagem proativa pode ser estabelecida 

através do relacionamento com o cliente. Os clientes que são altamente rentáveis 
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atingem essa condição depois de determinado período de tempo. Não surgem clientes 

altamente rentáveis da noite para o dia. É necessário fazer um trabalho em cima deles 

para que isso ocorra. Sendo assim, quando atingem altos níveis de rentabilidade, esses 

clientes precisam ser monitorados, para que eles mantenham e estendam o 

relacionamento junto ao banco a longo prazo e consequentemente forneçam ao banco 

rentabilidade a longo prazo. 

 

7.2 IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi feita a leitura de inúmeros autores 

que expressam seus estudos e pontos de vista a cerca dos assuntos que permeiam o 

marketing de relacionamento e a rentabilidade de clientes. Essas perspectivas unidas em 

um único estudo, favorecem a pesquisa no meio acadêmico no momento que agrupam, 

contrapõem e analisam diversos conceitos. 

 

Também foi vista as dimensões propostas por Wilson e Vlosky (1997) em uma 

abordagem qualitativa, utilizando as variáveis do relacionamento para entender como 

determinados clientes, de determinadas faixas de rentabilidade, percebem o 

relacionamento junto ao Banco Alfa, em um estudo que misturou os temas marketing de 

relacionamento e rentabilidade de clientes. 

 

Muito do que foi produzido academicamente sobre marketing de relacionamento 

já foi estudado em diferentes setores da economia, inclusive em bancos. Esse estudou 

evidenciou que o marketing de relacionamento é de grande valor em empresas 

prestadoras de serviço, mais especificamente, em bancos, e que ele deve se preocupar 

com os clientes atuais, principalmente os que apresentam bons níveis de rentabilidade. 

Isso não significa não buscar clientes novos, mas sim, ficar atento aos atuais clientes 

que já oferecem bons retornos ao banco. 

 

 

 



84 

 

 

7.3 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE ESTUDO 

 

As pesquisas qualitativas permitem maior riqueza dos dados obtidos. No 

entanto, as limitações, comuns em pesquisas de natureza qualitativa, estão no fato de se 

ter uma número reduzido de entrevistados, o que inviabiliza a quantificação e 

generalização dos resultados. Aliado a isso, é importante salientar mais uma vez, que os 

resultados se referem à realidade das empresas correntistas do Banco Alfa e que a coleta 

de dados foi feita em apenas um momento. Sendo assim, os resultados são referentes à 

percepção dos entrevistados no momento da coleta e não ao longo do tempo.  

 

Para o desenvolvimento do estudo, foram feitas entrevistas em profundidade 

somente com clientes de determinada faixa de faturamento, não abrangendo outros 

grupos. A pesquisa também não envolveu os gerentes dos clientes entrevistados. Sendo 

assim, o estudo não deu ênfase nas atitudes que os gerentes procuram tomar, com o 

objetivo de relacionar-se melhor com os seus clientes. 

 

Sendo assim, este poderia ser um assunto a ser abordado em outras pesquisas, 

podendo comparar opiniões de clientes de outras faixas de faturamento e dos gerentes 

das contas entrevistadas. 

 

Outra perspectiva de estudo, seria utilizar a escala de Wilson e Vlosky (1997) na 

forma em que ela foi concebida, fazendo uma pesquisa quantitativa em relação às 

variáveis propostas pelos autores e tentando fazer uma correlação entre os resultados 

obtidos dessas variáveis confrontando com a rentabilidade dos clientes estudados. 

 

 

 

 



85 

 

 

 

6 REFERÊNCIAS  

 

 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas 

Ciências Naturais e Sociais: Pesquisa Quantitativa e Qualitativa. São Paulo: 

Pioneira, 1998. 

 

 

ANDALEEB, Syed Saad. An experimental investigation of satisfaction and 

commitment in marketing channels: The role of trust and dependence. Journal of 

Retailing. Greenwich: Elsevier, v. 72, n.1, p. 77-93, spring 1996. 

 

 

ANDERSON, J. C.; NARUS, J. A. A model of distributor firm and manufacturer firm 

working partnerships. Journal of Marketing, v.54, p. 42-58, 1990. 

 

 

ANDERSON, E.; WEITZ, B.A. The use of pledges to build and sustain commitment in 

distribution channels. Journal of Marketing Research. Chicago, v.29, p.18-34, feb. 

1992. 

 

 

ARAÚJO, Olimpo Júnior. Estratégias de Marketing de Relacionamento. Artigonal. 

Disponível em http://www.artigonal.com/marketing-e-publicidade-artigos/estrategias-

de-marketing-de-relacionamento-869869.html. Acesso em: 2 mai. 2011. 

 

 

BANCO ALFA. Instruções normativas. 2011. 

 

 

BANCO ALFA. Soluções de atendimento. 2011 

 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa/Portugal: Edições 70, 2010. 

 

 

BERRY, Leonard L. Relationship marketing of services: Growing interest, emerging 

perspectives. In: SHET, Jagdish N.; PARVATIYAR, Atual (ed.). Handbook of 

relationship marketing. Thousand Oaks: Sage, 2000. 

 

 

BERGER, A.; UDELL, G. F. Small business credit availability and relationship 

lending: the importance of bank organizational structure. The Economic Journal, v. 

112, feb. , p. 32-53, 2002. 

 

 

http://www.artigonal.com/marketing-e-publicidade-artigos/estrategias-de-marketing-de-relacionamento-869869.html.%20Acesso%20em:
http://www.artigonal.com/marketing-e-publicidade-artigos/estrategias-de-marketing-de-relacionamento-869869.html.%20Acesso%20em:


86 

 

 

BERRY, Leonard L.; PARASURAMAN, A. Serviços de marketing: competindo 

através da qualidade 3ª ed. – São Paulo: Maltese, 1995.  

 

 

BESSEGATO, Andrezza Melissa; NEUHAUS, Mariana Claisa. O Marketing de 

Relacionamento na Cerealista Giruá Ltda. In: Semead, VIII, 2005. Disponível em: 

http://www.ead.fea.usp.br/semead/8semead/resultado/trabalhosPDF/319.pdf. Acesso 

em: 20 mai. 2011.  

 

 

BOARO, Leandra. Variáveis que influenciam nos processos de trocas relacionais – 

um estudo nas grandes indústrias de transformação de couros. 2006. 137 f. 

Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de Pós-Graduação em 

Administração, Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2006. 

 

 

BONFADINI, Gerson José. O relacionamento das organizações com públicos: uma 

abordagem comparativa entre as Relações Públicas e o Marketing de Relacionamento. 

UNIrevista, v. 1, n. 3, p. 1-12, jul. 2006. 

 

 

BRETZKE, Miriam; RIBEIRO Áurea Helena; DOURADO Yeda. Marketing de 

relacionamento: oportunidade para desenvolvimento e crescimento contínuo no 

setor financeiro. Disponível em 

http://www.bretzkemarketing.com.br/textos/artigos08.htm. Acesso em 02/05/2011. 

 

 

CASAS, Alexandre Las. Marketing bancário. São Paulo: Saint Paul, 2007.  

 

 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: 

Estratégias para redução de custos e melhoria de serviços. São Paulo: Pioneira, 

1997. 

 

 

COOK, K. S.; EMERSON, R. M. Power, equity and commitment in exchange 

networks. American Sociological Review, v. 43, October, p. 721-739, 1978. 

 

 

DWYER, Robert, SCHURR, Paul, & OH, Sejo.  Developing Buyer Seller 

Relantionships. Journal of Marketing, Vol. 51, p. 11 – 27, April, 1987. 

 

 

FARINA, Milton Carlos. O relacionamento entre as farmácias e drogarias e seu 

distribuidor: uma modelagem à luz da teoria do comprometimento-confiança do 

marketing de relacionamento. 2009. 203 f. Dissertação (Doutorado em 

Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração, Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2009. 

http://www.ead.fea.usp.br/semead/8semead/resultado/trabalhosPDF/319.pdf
http://www.bretzkemarketing.com.br/textos/artigos08.htm


87 

 

 

 

 

FARRIS, Paul W.; BENDLE, Neil T.; PFEIFER, Phillip E.; REIBSTEIN, David J. 

Métricas de Marketing: mais de 50 métricas que todo executivo deve dominar. Porto 

Alegre: Bookman, 2006. 

 

 

FIGUEIREDO, Kleber (2000). Rentabilidade de clientes e nível de serviço. 

Disponível em www.ilos.com.br. Acesso em 04 nov. 2010. 

 

 

FLICK, Uwe. Introdução à Pesquisa Qualitativa.  Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

 

GLANZE, W. D.; GOLDENSON, R. M. Longman dictionary of psychology and 

psychiatry. New York, NY: Longman, 1984. 

 

 

GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. 

Revista de Administração de Empresas. São Paulo, vol. 5, n. 2, p. 57-63, Mar./Abr. 

1995. 

 

 

GRÖNROOS, Christian. Marketing: gerenciamento e serviços: a competição por 

serviços na hora da verdade. Rio de Janeiro: Campus, 1993. 

 

 

GRÖNROOS, Christian. The relationship marketing process: communication, 

interaction, dialogue value. The Journal of Business & Industrial Marketing, v. 19, n. 

2, p. 99-113, 2004. 

 

 

GRUNIG, J.E.; HON, L.C. Guidelines for measuring relationships in public 

relations. Gainsville/FI: The Institute for Public Relations, 1999. 

 

 

GUENZI, Paolo. Sales force activities and customer trust. Journal of Marketing 

Management, Vol. 18, pp. 749-778, 2002. 

 

 

GUMMESSON, Evert. Marketing de relacionamento total. Porto Alegre: Bookman, 

2010. 

 

 

HENNIG-THURAU, Thorsten; KLEE, Alexander. The impact of customer satisfaction 

and relationship quality on customer retention: A critical reassessment and model 

development. Psychology & Marketing. Denmark: Wiley, v.14, n.8, p. 737-764, dec. 

1997. 

 

 

http://www.ilos.com.br/


88 

 

 

HOLANDA, Sandra Maria Monteiro. Os antecedentes da lealdade no contexto 

bancário: um estudo com clientes segmento empresa. 2008. 365 f. Dissertação 

(Doutorado em Administração) - Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, 

Coimbra, 2008. 

 

 

IACOBUCCI, D.; HIBBARD, J.D. Toward an encompassing theory of business 

marketing relationships (BMRs) and interpersonal commercial relationships (ICRs): An 

empirical generalization. Journal of Interactive Marketing. Hoboken, v.13, n.3, 

summer, 1999. 

 

 

KAPLAN, Robert S.; COOPER, Robin. Custo e desempenho: Administre seus custos 

para ser mais competitivo. São Paulo: Futura, 1998. 

 

 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: 

Prentice Hall, 2000. 

 

 

LARENTIS, Fabiano; ANTONELLO, Cláudia Simone ; SLONGO, Luiz Antonio. 

Marketing de Relacionamento e Transformações Culturais Organizacionais: Um 

Estudo de Casos Múltiplos em Díades. Encontro anual da ANPAD, XXXIV, 2010. 

Rio de Janeiro.  

 

 

LOVELOCK, Christopher; WRIGHT, Lauren. Serviços, Marketing e Gestão. Editora 

Saraiva, 2001. 

 

 

MACNEIL, Ian R. The new social contract, an inquiry into modern contractual 

relations. New Haven, CT: Yale University Press. 1980. 

 

 

MILLER, Rick. Case study: customer profitability measurement at Canadian Imperial 

Bank of Commerce. Bank accounting & finance. v. 12, n.2, p. 28-33, winter, 1998. 

 

 

MOHR, Jakki; SPEKMAN, Robert. Charcteristics of partnership success: Partnerships 

atributes, communication behavior and conflict resolutions techniques. Strategic 

Managament Journal. Chicago, v. 15, n.2, feb. 1994. 

 

 

MORGAN, Robert M.; HUNT, Shelby D. The commitment-trust theory of relationship 

marketing. Journal of Marketing, Vol. 58, Issue 3, Jul 1994.  

 

 

MOORMAN, Christine et al. Relationships betweeen providers and users of marketing 

research: The dynamics of trust within and between organizations. Journal of 

Marketing Research. Chicago, v.29, n.3, p. 314-329, aug. 1992. 



89 

 

 

 

 

MOORMAN, Christine; DESHPANDÉ, Rohit; ZALTMAN, Gerald. Factors affecting 

trust in market research relationships. Journal of Marketing. Vol. 57, Issue 1, Jan 

1993. 

 

 

NIRAJ, R.; GUPTA, M.; NARASIMHAN, C. Customer profitability in a supply 

chain. Journal of Marketing, v. 65, n.31, p. 1-16, 2001. 

 

 

NONOHAY, Marcelo Guedes. Confiança e risco percebido em relacionamentos 

comprador-vendedor organizacional. 2006. Dissertação (Mestrado em 

Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Escola de 

Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

 

 

O’SULLIVAN, Orla. Some of your customers are unprofitable. Ok. Now what?. ABA 

Banking Journal. V. 89, n. 11, p. 44-46, nov. 1997. 

 

 

PIMENTA, Márcio Lopes; BOAS, Luiz Henrique de Barros Vilas; ZOPELARI, André 

Luiz; SOARES, Raquel Santos. Relacionamento colaborativo em canais de 

marketing de hortaliças: um estudo de caso. Rio Branco. 2008. Disponível em: 

http://www.sober.org.br/palestra/9/745.pdf. Acesso em 15 mai. 2011. 

 

 

REICHHELD, Frederick F. Learning from customer defections. Harvard Business 

Review, v. 74, n. 2, p. 56-67, Mar./Apr. 1996. 

 

 

ROCHA, Ângela Da; LUCE, Fernando Bins. Relacionamento entre compradores e 

vendedores: origens e perspectivas no marketing de relacionamento. Revista de 

Administração de Empresas, São Paulo, v. 46, n. 3, p. 87-93, jul./set.2006. 

 

 

ROSA, Fernando da. Canais de Atendimento Eletrônico e Satisfação, Retenção e. 

Rentabilidade de Clientes em Bancos. 2001. 342f. Dissertação (Doutorado em 

Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração, Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2001. 

 

 

SILVA, Ednilson Pisolato da. Análise do relacionamento da Casa das copiadoras 

com seus clientes em projetos de solução para reprodução de imagem. 2006. 75 f. 

Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de Pós-Graduação em 

Administração, Escola de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2006. 

 

 

http://www.sober.org.br/palestra/9/745.pdf


90 

 

 

THUNMAN, C. G. Does customer size influence interfirm relationships in services? 

The case of swedish banks and corporate customers. Journal of Euromarketing, v. 7, 

n. 4, p. 87-105, 1999. 

 

 

VAN CLIEAF, Mark. Identifying your most profitable customers. Business Quarterly. 

v. 61, n.2, p. 54-60, winter 1996. 

 

 

VAVRA, Terry G. Marketing de relacionamento. São Paulo: Atlas, 1993. 

 

 

VIANA, D.A. A proposição de um modelo sobre marketing de relacionamento no 

contexto business-to-business: avaliação inicial na indústria metal-mecânica do Rio 

Grande do Sul. 1999. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-

Graduação em Administração, Escola de Administração, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 1999. 

 

 

VIANA, D. A.; CUNHA Jr, V. M,; SLONGO, L. A. Medindo o conceito de marketing 

de relacionamento no contexto brasileiro: a validação de uma escala no setor industrial. 

Anais do ENANPAD, Foz do Iguaçu, Paraná, 1999. 

 

 

VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; ZOUAIN, Deborah Moraes. Pesquisa Qualitativa 

em Administração. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 

 

WILSON, E. ; VLOSKY, R. Partnering relationship activities: bulding theory from case 

study research. Journal of Business Research, 39: 59-70, May 1997. 

 

 

WOHNRATH, Fábio André. Lealdade e lucratividade no mercado de cartões de 

crédito: um estudo da Redecard. 2006. 103 f. Dissertação (Mestrado em 

Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração, Faculdade de 

Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2006. 

 

 

ZEITHAML, Valarie; BITNER, Mary Jo. Services marketing - integrating customer 

focus across the firm. 2. Ed. Columbus: McGraw-Hill, 2000. 



91 

 

 

ANEXO I – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

N° Pergunta Variável abordada 

1 

O Banco Alfa é estrategicamente importante para a sua empresa? Caso 

sim, como você pode descrever essa importância?  
Dependência 

2 

Para o bom andamento dos negócios da sua empresa, existe alguma 

dependência das suas operações junto ao Banco Alfa?  
Dependência 

3 

Você tem conta corrente junto a outros bancos? Caso sim, como você 

compara os concorrentes em relação ao relacionamento com o Banco 

Alfa? E em relação ao atendimento e aos serviços fornecidos?  

Comparação com 

fornecedores 

alternativos 

4 

Seria um transtorno para as operações da empresa encerrar o 

relacionamento comercial junto ao Banco Alfa? Você acha que teria 

um grande custo de mudança?  

Investimentos no 

relacionamento 

5 

Você acredita que existe, por parte da empresa, investimentos no 

relacionamento junto ao Banco Alfa? Caso exista, esse investimento é 

facilmente transferível para um banco da concorrência? (Tempo, 

pessoas, operações, aplicações). 

Investimentos no 

relacionamento 

6 

Você acha que existe uma boa troca de informações entre o Banco Alfa 

e a sua empresa? 

Troca de 

informações 

7 

Você acha que o Banco Alfa se preocupa com os interesses da sua 

empresa? O Banco Alfa tem merecido a confiança da sua empresa?  
Confiança 

8 

As transações feitas com o Banco Alfa precisam ser supervisadas 

detalhadamente? Você aceitaria produtos/serviços do Banco Alfa sem 

conferir todos os detalhes?  

Confiança 

9 

Você espera que o relacionamento com o Banco Alfa se fortifique e 

continue por um longo período de tempo? Você espera que com o 

passar do tempo, você tenha mais operações e produtos do Banco Alfa?  

Comprometimento 

10 

Você está disposto ou empenhado a aumentar o relacionamento com o 

Banco Alfa? Você poderia afirmar que a sua empresa está 

comprometida a desenvolver um relacionamento com o Banco Alfa? O 

relacionamento com o Banco Alfa poderia ser descrito como uma 

parceria?  

Comprometimento 

11 

Quais são as variáveis que você considera fundamentais para que sua 

empresa desenvolva relacionamento de longo prazo junto ao Banco 

Alfa? 

- 

12 

Quais são as variáveis que, em sua opinião, podem desestimular o 

relacionamento de longo prazo da sua empresa junto ao Banco Alfa? 
- 
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ANEXO II – FICHA DE DOCUMENTAÇÃO 

 

Empresa:

Local da entrevista:

Data da entrevista:

Começo da entrevista:

Término da entrevista:

Duração:

Cargo entrevistado:

Sexo entrevistado:

Idade entrevistado:

Escolaridade:

Ramo empresa:

Tempo empresa:

Cliente de outros bancos? Quais?

Particularidades ocorridas na entrevista:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 
Fonte: Adaptado de Flick (2009, p. 270) 
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ANEXO III – HISTÓRICO ESCOLAR 

 

  HISTÓRICO ESCOLAR   

Ano/Semestre Atividade de Ensino  Turma  Conceito  Situação   Créditos 

 2011/1  

 GESTÃO SÓCIO-

AMBIENTAL NAS 

EMPRESAS  (ADM01012)  

 C     -    Matriculado   4  

 2010/2  

 TÓPICOS ESPECIAIS EM 

MARKETING II  

(ADM01007)  

 U    B    Aprovado   2  

 2010/2  

 SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES 

GERENCIAIS  (ADM01160)  

 B    A    Aprovado   4  

 2010/2  

 PROJETO DO TRABALHO 

DE CONCLUSÃO DO 

CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO  

(ADM01194)  

 C    A    Aprovado   4  

 2010/2  

 OFICINA IV: GESTÃO 

SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO  

(ADM01022)  

 C    A    Aprovado   4  

 2010/1  

 OFICINA III: VISÃO 

SISTÊMICA DAS 

ORGANIZAÇÕES  

(ADM01003)  

 C    A    Aprovado   4  

 2010/1  

 ADMINISTRAÇÃO DE 

CARTEIRA DE 

INVESTIMENTOS  

(ADM01131)  

 B    B    Aprovado   4  

 2010/1  
 RELAÇÕES DO 

TRABALHO  (ADM01156)  
 C    A    Aprovado   4  

 2010/1  

 GESTÃO DE 

TESOURARIA  

(ADM01171)  

 B    B    Aprovado   4  

 2010/1  

 PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO E 

ORÇAMENTO 

OPERACIONAL  

(ADM01014)  

 B    B    Aprovado   4  

 2009/2  

 ESTRATÉGIAS 

ORGANIZACIONAIS  

(ADM01127)  

 C    C    Aprovado   4  

 2009/2  

 PLANEJAMENTO E 

CONTROLE DA 

PRODUÇÃO  (ADM01137)  

 C    B    Aprovado   4  

 2009/2  

 ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA DE LONGO 

PRAZO  (ADM01140)  

 B    B    Aprovado   4  

 2009/2  
 ADMINISTRAÇÃO DE 

MARKETING  (ADM01142)  
 B    C    Aprovado   4  

Continua... 
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Continuação... 

  HISTÓRICO ESCOLAR   

Ano/Semestre Atividade de Ensino  Turma  Conceito  Situação   Créditos 

 2009/2  
 GESTÃO DE PESSOAS  

(ADM01144)  
 B    B    Aprovado   4  

 2009/1  

 ANÁLISE 

MACROECONÔMICA  

(ECO02273)  

 D    B    Aprovado   4  

 2009/1  

 ORGANIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO  

(ADM01136)  

 F    B    Aprovado   4  

 2009/1  
 ADMINISTRAÇÃO DE 

PROJETOS  (ADM01138)  
 B    A    Aprovado   4  

 2009/1  

 ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA DE CURTO 

PRAZO  (ADM01139)  

 B    B    Aprovado   4  

 2009/1  

 INTRODUÇÃO AO 

MARKETING  

(ADM01141)  

 C    B    Aprovado   4  

 2008/2  

 DIREITO E 

LEGISLAÇÃO SOCIAL  

(DIR04401)  

 C    C    Aprovado   4  

 2008/2  

 ANÁLISE 

MICROECONÔMICA II  

(ECO02208)  

 A    C    Aprovado   4  

 2008/2  

 ESTRUTURA E 

INTERPRETAÇÃO DE 

BALANÇOS  (ECO03341)  

 E    A    Aprovado   4  

 2008/2  

 MATEMÁTICA 

FINANCEIRA - A  

(MAT01031)  

 C    A    Aprovado   4  

 2008/2  

 ADMINISTRAÇÃO E 

GOVERNO DO BRASIL E 

ESTÁGIO I  (ADM01188)  

 C    B    Aprovado   6  

 2008/1  

 INSTITUIÇÕES DE 

DIREITO PRIVADO E 

LEGISLAÇÃO 

COMERCIAL  (DIR02203)  

 B    A    Aprovado   4  

 2008/1  
 METODOLOGIA BÁSICA 

DE CUSTOS  (ECO03320)  
 B    B    Aprovado   4  

 2008/1  
 ESTATÍSTICA GERAL II  

(MAT02215)  
 B    B    Aprovado   4  

 2008/1  

 ORGANIZAÇÃO E 

MÉTODOS E ESTÁGIO I  

(ADM01187)  

 C    B    Aprovado   6  

 2008/1  

 FILOSOFIA E ÉTICA NA 

ADMINISTRAÇÃO  

(ADM01009)  

 C    B    Aprovado   4  

 2007/2  

 ANÁLISE 

MICROECONÔMICA I  

(ECO02207)  

 A    B    Aprovado   4  

 2007/2  

 INTRODUÇÃO À 

CONTABILIDADE  

(ECO03343)  

 B    B    Aprovado   4  

Continua... 
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...Conclusão. 

  HISTÓRICO ESCOLAR   

Ano/Semestre Atividade de Ensino  Turma  Conceito  Situação   Créditos 

 2007/2  
 INTRODUÇÃO À CIÊNCIA 

POLÍTICA  (HUM06409)  
 A    A    Aprovado   4  

 2007/2  
 ESTATÍSTICA GERAL I  

(MAT02214)  
 E    B    Aprovado   4  

 2007/2  

 PSICOLOGIA APLICADA À 

ADMINISTRAÇÃO  

(ADM01110)  

 C    A    Aprovado   4  

 2007/1  

 INSTITUIÇÕES DE 

DIREITO PÚBLICO E 

LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA  (DIR04416)  

 C    B    Aprovado   4  

 2007/1  
 INTRODUÇÃO À 

INFORMÁTICA  (INF01210)  
 F    A    Aprovado   4  

 2007/1  

 ÁLGEBRA LINEAR E 

GEOMETRIA ANALÍTICA  

(MAT01110)  

 E    C    Aprovado   4  

 2007/1  

 SOCIOLOGIA APLICADA À 

ADMINISTRAÇÃO  

(ADM01104)  

 C    B    Aprovado   4  

 2007/1  

 TEORIA GERAL DA 

ADMINISTRAÇÃO  

(ADM01115)  

 B    A    Aprovado   4  

 2006/2  
 TEORIA ECONÔMICA  

(ECO02206)  
 F    C    Aprovado   4  

 2006/2  
 LÍNGUA PORTUGUESA I 

A  (LET01405)  
 A    A    Aprovado   4  

 2006/2   CÁLCULO I-B  (MAT01102)   B    A    Aprovado   6  

 2006/2  

 INTRODUÇÃO À 

SOCIOLOGIA PARA 

ADMINISTRAÇÃO  

(HUM04004)  

 C    A    Aprovado   4  

 2006/2  

 INTRODUÇÃO ÀS 

CIÊNCIAS 

ADMINISTRATIVAS  

(ADM01185)  

 B    A    Aprovado   4  

 


