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Resumo:  

 

Desde a década de 1990, os programas de relacionamento com clientes vêm sendo 

utilizados por grandes empresas com o objetivo de manter os clientes, no entanto, 

recentemente várias destas empresas têm eliminado os seus programas. Assim, o 

problema de pesquisa adotado para este trabalho foi: Qual é a percepção dos clientes 

sobre os programas de relacionamento e as ações de marketing correlatas? 

Especificamente, a pesquisa realizada teve como objetivo investigar a eficácia dos 

programas de relacionamento como instrumento de manutenção dos clientes. Buscou-se 

ainda ampliar o entendimento sobre a influência da satisfação, dos custos de mudança e 

da propensão à lealdade sobre a permanência das pessoas como clientes nos segmentos 

de oficina mecânica, odontologia (dentista), salão de beleza / cabeleireiro, farmácia, 

academia de ginástica, acesso a internet, banco comercial, cartão de crédito, telefonia 

fixa, telefonia celular e aviação civil, que participassem ou não de programas de 

relacionamento com clientes. A metodologia adotada foi um trabalho exploratório 

dividido em duas etapas, uma qualitativa, por meio de entrevistas e outra quantitativa, 

por meio de uma pesquisa survey com 157 respondentes em Belo Horizonte – MG. Os 

resultados deste estudo apontam que os programas de relacionamento não são eficazes 

na retenção de clientes, salvo quando oferecem descontos de tal forma que o produto 

passe a ser o mais barato do mercado. Trata-se de uma lealdade circunstancial. Outra 

contribuição importante do estudo é que há intenção em continuar como cliente da 

empresa quando há envolvimento pessoal, relação de confiança, satisfação implícita na 

relação e liberdade. Os resultados da pesquisa mostram que as razões que fazem com 

que os clientes permaneçam com uma determinada empresa não têm relação com os 

atuais programas de relacionamento. Preço, atendimento, promoções, qualidade dos 

produtos e serviços, são os atributos citados como os responsáveis tanto pela troca 

quanto pela retenção de clientes. A satisfação do consumidor, apesar de ser um dos 

fatores influenciadores do seu comportamento com relação a mudança para o 

concorrente, não é o determinante para a permanência. Clientes que migraram para um 

concorrente, não o fizeram por insatisfação, mas sim por uma oferta melhor de preço, 

produto e serviços.  
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