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RESUMO 

 

A cada dia a concorrência entre empresas do mesmo setor é maior, produtos e 
serviços oferecidos são muito próximos, ainda mais no caso do e-commerce, em que 
à distância entre concorrentes estão limitadas a apenas alguns cliques, a disputa é 
decidida na retenção e conquista de mais clientes que os concorrentes. Por isso é 
importante demonstrar pôr que as empresas devem investir no marketing de 
relacionamento, discutindo a ações que o diferencia do marketing tradicional, 
demonstrando as ferramentas que as empresas de e-commerce têm usado para 
fidelizar clientes e apontando soluções que vão agregar valor aos seus 
produtos/serviços. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, foi obtido resultados que 
demonstram as principais diferenças entre o marketing tradicional e o marketing de 
relacionamento, como por exemplo a valorização do cliente, as empresas passaram 
a buscar as informações sobre seus eles, suas reais necessidades e desejos, criando 
e aplicando ferramentas para conquista-los e mantê-los. Elas passaram a buscar 
meios de agregar valor aos seus produtos e serviços, com o objetivo de entregar 
produtos com qualidade superior, além da atenção ao pós-venda. Nesse contexto foi 
demonstrado que marketing de relacionamento vêm como uma ferramenta 
fundamental na busca por fidelização de cliente, tanto por meio da obtenção de 
informações sobre os clientes, permitindo que as organizações conheçam melhor 
seus clientes, como auxiliando na comunicação e trocas de valor. Tornando possível 
um relacionamento continuo e progressivo com os seus clientes, além de garantir sua 
manutenção no mercado, uma maior rentabilidade e melhores condições para futuros 
investimentos. 
 

Palavras-chave: e-commerce; relacionamento; valor; fidelização. 
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customer loyalty at the e-commerce. 2017. 38 folhas. Trabalho de Conclusão de 
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Grande, 2017. 

ABSTRACT 

 
 

Every day competition between companies in the same industry is greater, products 
and services offered are very close, even more so in the case of e-commerce, where 
distance between competitors are limited to just a few clicks, the dispute is decided in 
the retention and more customers than competitors. Therefore, it is important to 
demonstrate that companies should invest in relationship marketing, discussing 
actions that differentiate them from traditional marketing, demonstrating the tools that 
e-commerce companies have used to retain customers and pointing out solutions that 
will add value to their products / services. Through a bibliographical research, results 
were obtained that demonstrate the main differences between traditional marketing 
and relationship marketing, such as customer appreciation, companies began to seek 
information about theirs, their real needs and desires, creating and applying tools to 
conquer and maintain them. They started looking for ways to add value to their 
products and services, with the objective of delivering products with superior quality, 
in addition to after-sales attention. In this context, it has been demonstrated that 
relationship marketing comes as a fundamental tool in the search for customer loyalty, 
both by obtaining information about customers, allowing organizations to better know 
their customers, helping in communication and exchanges of value. Making possible a 
continuous and progressive relationship with its clients, besides guaranteeing its 
maintenance in the market, greater profitability and better conditions for future 
investments. 

Key-words: e-commerce; relationship; value; loyalty. 
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INTRODUÇÃO 

 

No atual nível de desenvolvimento econômico, a competitividade entre as 

organizações tem crescido tanto de forma quantitativa como qualitativa, com o 

crescente uso da internet para efetuar as transações comerciais, o alcance das 

organizações passou a ser quase que ilimitado, um exemplo são os produtos 

fabricados na China e que estão espalhados por todos os continentes. Nesse novo 

cenário, para se manter no mercado, a fidelização de clientes passou a ser ainda mais 

necessária, para ter o potencial de maximizar os lucros e manter a rentabilidade com 

maior efetividade. 

 Dado a clara premência de fidelização, lucrar o máximo possível em cada 

venda não pode ser visto mais como um foco das organizações, mas sim manter um 

relacionamento a longo prazo, efetuando vendas para os clientes por um período 

maior de suas vidas. Agregar valor, traduzindo os esforços alocados na concepção, 

produção e distribuição dos produtos, passou a ser uma boa estratégia para gerar 

lucros e manter a rentabilidade das organizações, criar uma relação contínua e 

preferencialmente progressiva.   

As empresas têm oferecido produtos semelhantes, não há muita diferença nos 

quesitos de qualidade, modelos e preços, a disputa está na relação entre conquistar 

e manter mais clientes que os concorrentes. Se para mantê-los custa menos que 

conquistá-los, já que o objetivo é garantir uma rentabilidade duradoura, então qual a 

ferramenta mais adequada para busca de fidelização dos clientes? 

Este trabalho tem como objetivo principal: Demonstrar as razões pelas quais 

as empresas de e-commerce devem investir no Marketing de Relacionamento voltado 

para fidelização de clientes. Utilizando como apoio os objetivos específicos: Discutir a 

ações que diferenciam o Marketing de Relacionamento do Marketing Tradicional; 

Demonstrar as ferramentas que e-commerce têm utilizado para fidelizar seus clientes; 

apontar soluções de Marketing de Relacionamento que sirvam como base para 

agregar valor aos produtos/serviços das empresas de e-commerce.  

O método de pesquisa utilizado nesse trabalho foi a pesquisa bibliográfica, com 

a busca de informações aprofundadas sobre o tema fidelização de clientes, para 

descrever a utilização das ferramentas de Marketing de Relacionamento, visando um 

melhor desempenho das empresas de e-commerce.  
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1 O MARKETING – UM CONCEITO EM CONSTANTE EVOLUÇÃO 

 

1.1 CONCEITOS DE MARKETING 

  

Segundo Pinho (2001), o termo Marketing começou a ser usado nos Estados 

Unidos na década de 1930, mas somente a partir da década de 1950 que a definição 

moderna começa a se consolidar, nesse momento conhecer as necessidades, 

vontades e anseios dos consumidores, passa a ser peça fundamental para o sucesso 

de uma organização no mercado. 

Para Boone e Kurtz (2009) o Marketing por englobar várias atividades e ideias, 

sua definição se vê confundida com a execução de suas ferramentas, a maior parte 

das pessoas associam o Marketing com propagandas e vendas, estabelecendo a ideia 

de que o marketing só começa quando produtos ou serviços estão prontos. “Mas, 

marketing também envolve analisar as necessidades do consumidor, garantir 

informações precisas para desenhar ou produzir produtos ou serviços que estão de 

acordo com as expectativas dos consumidores e fornecedores” (BOONE; KURTZ, 

2009 p.8). 

O Marketing após décadas de construção, possui um notável acervo de estudos 

teóricos e um número imensurável de práticas no mercado, mas todas as suas 

definições e ações, partem das necessidades e desejos do homem. Então o Marketing 

é uma atividade voltada para atende-las. (KOTLER,2002). 

Conforme Kotler e Armstrong (1998, p.3): “O Marketing é um processo social e 

gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e de que 

necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros”.  

Hoje num contexto geral, conforme definição estabelecida em 2013 pela 

Americam Marketing Association (AMA) Marketing pode ser compreendido como um 

gama de ferramentas usadas para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tem 

valor para os clientes, para as empresas e os seus parceiros, bem como para a 

sociedade em geral. Esse conceito demonstra a importância do Marketing de 

Relacionamento, pois determina a necessidade da interação entre as empresas, 

clientes e fornecedores, entorno de algo que gere valor para todos (NICKELS; 

WOOD,1999, p. 74). 
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1.2 CONCEITOS DE MARKETING DE REALCIOANAMENTO 

 

Para Madruga (2004, p.16) a expressão marketing de relacionamento 

despontou na década 80, num meio acadêmico que questionava a baixa eficácia do 

marketing tradicional para muitas situações. Sua construção foi influenciada por várias 

correntes, entre elas o marketing industrial americano, o marketing de serviços e o da 

qualidade total. Apesar de ser um conceito relativamente novo, hoje o marketing de 

relacionamento é um conceito muito importante para as organizações, talvez seja um 

dos temas mais importantes no mercado atual, pois contribui efetivamente para a 

transformação das empresas, auxiliando sua aproximação com os clientes e no 

aumento da rentabilidade. 

Para Kotler (2003, p. 134) “o marketing de relacionamento representa uma 

importante mudança de paradigma, por se tratar de evolução da mentalidade 

competitiva e conflituosa para uma nova abordagem pautada pela interdependência e 

cooperação”. Para que uma empresa sobreviva num mercado altamente competitivo 

como o de hoje, ela deve estar disposta a criar e manter relacionamentos de longo 

prazo, sem relacionamentos seus objetivos se tornam mais difíceis de alcançar. 

Segundo Cobra e Braga (2004, p.130): “o conceito essencial do marketing de 

relacionamento é da criação de um vínculo relacional com o cliente, de forma a 

desenvolver nestes sentimentos de familiaridade, confiança e credibilidade quanto a 

uma marca/instituição”; isso requer que a empresa esteja aberta ouvir suas 

reclamações e sugestões, entregue os produtos com a qualidade esperada, no tempo 

e com as condições prometidas, mantendo contato durante e no pós-venda.  

Para Gordon (2002, p.6), “O marketing de relacionamento é o processo 

contínuo de identificação e criação de novos valores com clientes individuais e o 

compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de parceria”.  

O processo de criação e manutenção de um relacionamento de longo prazo, 

exige o comprometimento de todos da empresa, pois demanda tempo e exige 

produtos e serviços personalizados. Para a construção de um relacionamento 

duradouro é indispensável que as empresas aprendam a identificar e satisfazer as 

reais necessidades dos seus clientes, não apenas focar no relacionamento e esquecer 

do produto ou serviço oferecido. 
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1.3 CONCEITOS CENTRAIS DE MARKETING  

 

Para identificar e atender as necessidades e desejos dos clientes, é importante 

o domínio dos conceitos centrais de marketing, expostos por Kotler e Armstrong (1998, 

p.5) sendo eles: necessidades, desejos, demandas, produtos, valor, satisfação, 

qualidade, troca, transações, relacionamentos, mercados. Todos interligados como 

monstra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Conceitos centrais de marketing 

Fonte: Kotler e Armstrong (1998, p. 4) 

  

Na figura acima, Kotler e Armstrong (1998) dispõe os conceitos centrais do 

marketing em um ciclo, afim de demonstrar a dependência que cada termo tem do 

outro, para entender todo os termos e as suas ligações, seguem as definições de cada 

um deles. 
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1.3.1  Necessidades, desejos e demanda 

 

Como apresentado nos conceitos expostos anteriormente, as bases 

fundamentais para as ações de Marketing, partem das necessidades e desejos do 

homem, então se faz importante conhecer as suas diferenças. 

Segundo Kotler e Armstrong (1998, P.3) as necessidades são condições de 

desprovimento de algo que faz parte da constituição do homem. Quando não 

consegue satisfazer sua necessidade, ele tentara reduzi-la ou buscar por um objeto 

que a satisfaça. Elas estão divididas em três grupos: físicas (de alimentação, roupas, 

calor e segurança); sociais (de integrar um grupo e de ser estimado); individuais 

(conhecimento e auto realização). 

Os desejos são necessidades transformadas pela cultura da sociedade em que 

o indivíduo está inserido e pelas suas características individuais, a evolução da 

sociedade eleva também os desejos dos seus integrantes. Quanto maior a exposição 

a variedade de objetos que incitam os desejos das pessoas, maior o interesse das 

empresas em tentar fornecer produtos e serviços afim de atendê-los. (KOTLER; 

ARMSTRONG, 1998, p. 4).  

Ainda segundo Kotler e Keller (2013, p.7) os desejos são as necessidades, 

direcionadas para um objeto especifico, que tem a capacidade de satisfazê-las. Uma 

pessoa pode sentir sede, mas desejar beber uma Coca-Cola gelada, quando isso 

ocorre e ela tem a possibilidade de pagar pela bebida, forma-se uma demanda. Então 

pode-se entender que a demanda é limitada pelos recursos que o homem tem 

disponível para pagar por algo que satisfaça seu desejo. Cabe as empresas 

conhecerem suas necessidades e desejos, para criarem produtos e serviços capazes 

de atenderem as demandas gerada por eles. 

 

1.3.2 Produtos 

 

O produto é qualquer coisa capaz de satisfazer uma necessidade e que pode 

ser oferecida no mercado, não se limitando apenas a objetos físicos, ou seja, ele ser 

também serviços, lugares, atividades, organizações e até mesmo ideias. 

Normalmente para diferenciar os produtos tangíveis dos intangíveis, os profissionais 

de marketing usam as expressões bens e serviços. E quando o termo produto não 



 

 

 

16 

parece adequado, pode ser substituído por recurso, oferta ou solução. (KOTLER; 

ARMSTRONG,1998, p.5). 

Hoje existem múltiplas empresas oferecendo produtos semelhantes, não 

havendo muitas diferenças em relação as suas características, por isso os 

consumidores em geral vão buscar os produtos que lhe satisfaçam a suas 

necessidades de acordo com seu valor. 

  

1.3.3 Valor, satisfação e qualidade 

    

Segundo Kotler e Armstrong (1998, p. 6) o valor para o cliente não está no custo 

pago para se obter um produto, mas sim os benefícios que este lhe proporciona. Ainda 

sobre essa relação “As percepções de valor aumentam com a qualidade e o serviço, 

mas diminuem com o preço. O marketing pode ser visto como a identificação, a 

criação, a comunicação, a entrega e o monitoramento de valor para o cliente”. 

(KOTLER; KELLER. 2013, p.8). 

A satisfação para o cliente está na relação entre o valor do produto (preço pago, 

funcionalidade e qualidade) e o desempenho do mesmo em relação as suas 

necessidades, ou seja, suas expectativas como consumidor. Se o produto ser 

merecedor das suas expectativas, o cliente ficará satisfeito, mas se o produto superar 

suas expectativas ele ficará encantado. (KOTLER; ARMSTRONG,1998, p.6).  

Qualidade é um termo muito complexo que será extremamente importante no 

desenvolvimento desse trabalho, por isso terá uma atenção maior no terceiro capitulo 

que tratará da ferramenta Marketing de Relacionamento, então nesse momento 

resumidamente “Qualidade começa com as necessidades do cliente e termina com a 

satisfação dele”. (KOTLER; ARMSTRONG,1998, p.6).  

  

1.3.4 Troca, transação e relacionamentos 

 

 Segundo Kotler e Armstrong (1998) a troca é ideia principal do marketing, suas 

ações são planejadas para que ela ocorra, afim de satisfazer as necessidades e 

desejos do homem. A troca não é a única forma de se obter um objeto desejado, 

existem inúmeras possibilidades de conseguir satisfazer uma necessidade, uma 
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pessoa que tem fome, por exemplo, pode caçar, pescar ou colher frutas para se 

alimentar.  

A troca como meio de satisfazer as necessidades apresenta muitas vantagens, 

a pessoa que não tem a habilidade para produzir tudo que necessita, não precisa 

usurpar de um objeto, ou viver de caridade, ela pode dedicar-se a algo que saiba fazer 

e trocar por algo necessita e outra pessoa faz. Assim para que a troca ocorra pelo 

menos duas partes devem estar interessadas na troca, cada uma com a liberdade de 

escolher entre aceitar ou rejeitar a oferta, portanto a troca cria valor e permite que as 

pessoas tenham maior oportunidades de consumo. (KOTLER; ARMSTRONG,1998, 

p.6). 

A transação traduz-se na troca de valores, sendo que nesse momento ela está 

caracterizada como uma unidade de medida, ou seja, o quanto de valor tem o que 

uma pessoa oferece em troca do que está sendo ofertado. (KOTLER; 

ARMSTRONG,1998, p.6). 

O Marketing de Relacionamento tem como uma das suas bases o marketing 

de transações, mas com o foco não somente em desenvolver transações a curto 

prazo, mas sim constituir um relacionamento a longo prazo e garantir que haverá 

transações lucrativas, tanto com clientes, como distribuidores, comerciantes e 

fornecedores. (KOTLER; ARMSTRONG,1998, p.6). 

 

1.3.5 Mercados 

  

Segundo Kotler e Armstrong (1998, p.7) as pessoas que necessitam ou 

desejam um objeto especifico, e que o mesmo pode ser obtido por meio de uma troca, 

formam o mercado, ou seja, um grupo de reais e potenciais compradores desse 

produto. O tamanho desse mercado é determinado pelo número de pessoas que 

apresenta a necessidade, possuem recursos e estão dispostas a oferecem em troca 

do que desejam. 

Ainda na visão de Kotler e Armstrong (1998, p.7) “Marketing significa 

administrar mercados para chegar a trocas, com o propósito de satisfazer as 

necessidades e desejos do homem”. Assim pode-se compreender que o 

relacionamento só fará sentido se haver trocas de valor que satisfação ambos 

envolvidos na transação. 
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1.4 EVOLUÇÃO DO MARKETING 

 

Para-se traçar um paralelo entre o Marketing Tradicional e o Marketing de 

Relacionamento, no qual fique evidenciado a importância de se relacionar com o 

cliente, afim de criar um relacionamento a longo prazo, deve-se compreender que o 

Marketing está em constante evolução, acompanhando as mudanças da sociedade e 

do mercado.  

Segundo Boone e Kurtz (2009, p.10) o Marketing sempre fez parte dos 

negócios, mas sua importância sofreu variações e podem ser separadas em 4 eras 

da história do Marketing: da produção, das vendas, do marketing e do relacionamento, 

como fica evidenciado na Figura 2.   

 

Figura 2 – As quatro eras do marketing 

Fonte: Boone e Kurtz (2009, p.11) 

 

A figura representa as 4 eras do marketing, demostrando qual era a atitude 

dominante em cada uma das eras, desde (1) o conceito de que o produto se vendia 

sozinho; (2) passando pela necessidade de convencer o cliente a compra-lo, aumento 

da competitividade e da exigência dos consumidores;  (3) o valorização ainda maior 

do cliente, nesse momento o consumidor passa a ser o foco; (4) manter uma relação 

à longo prazo com todo os stakeholders passa a ser essencial para o sucesso de uma 

organização. 
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1.4.1 Marketing tradicional – da era da Produção à era das vendas   

 

A era orientada para produção foi marcada por duas fases: a do produto e a da 

produção. Na primeira fase, prevaleceu a ênfase de que um bom produto se venderia 

sozinho, bastava esse ter alta qualidade. 

Do final do século XIX até as duas primeiras décadas do século XX muitas 

empresas dos Estados Unidos e Europa focavam o produto como a base de troca de 

marketing. Como as opções eram poucas, os clientes compravam o que tinha 

disponível. Nessa fase o marketing era orientado para o produto. (NICKELS; WOOD, 

1999). 

Para Kotler (1994, p. 32) as organizações que são voltadas para a orientação 

do produto, tendem a focar sua força na produção de produtos que sejam superiores, 

além de trabalhar para melhorá-los ao longo do tempo. Ou seja, as organizações 

abraçam a ideia de que os consumidores irão favorecer os produtos que apresentam 

mais desempenho, qualidade ou inovação. 

Na segunda fase, prevaleceu a ênfase sobre o processo produtivo, motivado 

pelo acentuado crescimento da demanda e a deficiência na produção, isso forçou com 

que as empresas focassem na melhoria da sua linha de produção. O grande exemplo 

dessa era foi a linha de produção em massa de Henry Ford, sua celebre frase de que 

os clientes podiam comprar o carro que desejassem contanto que fosse preto, refletia 

a atitude dominante do marketing. (BOONE; KURTZ; 2009, p.11).  

As organizações orientadas para produção, focam na busca pela alta eficiência 

produtiva e por cobrir a maior espaço possível dentro do mercado. Ou seja, as 

organizações abraçam a ideia de que os clientes vão optar por produtos de baixo 

custo e fáceis de encontrar. (KOTLER, 1994, P. 32). 

A década de 1920 o reflexo da melhoria na produtividade resulta em uma oferta 

maior do que a demanda, surge uma nova era, orientada para as vendas, agora o foco 

dos fabricantes era encontrar consumidores para a sua produção. Junto a esse fato, 

cresce a concorrência entre empresas que fabricavam produtos similares. A venda 

passa a ser a base da troca de marketing. (NICKELS; WOOD, 1999). 

 Segundo Boone e Kurtz (2009, p. 12) as empresas orientadas para as vendas 

entendem que a tarefa da propaganda e da venda é convencer os consumidores a 

comprar os produtos e serviços não-necessários. Então passa a ser mais importante 
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vender o produto que era fabricado e não atender a real necessidade do cliente, ou 

seja, o que o mercado deseja. (LAS CASAS, 2008; KOTLER, 1994). 

Mas já por volta da década de 1950, o aumento da concorrência exige 

mudanças de paradigmas. As ferramentas de comunicação eram pensadas e 

concebidas de forma individual ao invés de estarem integradas, o marketing 

tradicional praticado até então era marcado pela adoção de princípios similares, as 

organizações acabavam por atingir resultados semelhantes. O marketing tradicional 

não era mais o caminho a ser seguido, raramente levava as empresas a desenvolver 

e diferenciar seus negócios de forma durável, competitiva e superior os concorrentes. 

(GORDON, 1998). 

 Entre 1950 a 1990 começa a transformação do marketing tradicional para um 

marketing com uma orientação holística, essa fase orientada para o consumidor foi a 

era do marketing. 

 

1.4.2 Mudanças de paradigmas - era do marketing 

 

A era do marketing fica marcada pela mudança na filosofia de gerenciamento 

do mercado, a mudança de um mercado do vendedor, no qual havia mais demanda 

do que oferta, para um mercado do comprador, no qual a oferta era muito maior que 

a demanda, havia muito mais produtos e serviços do que pessoas dispostas a compra-

los. (BOONE; KURTZ; 2009, p.11). 

 As empresas passam a trabalhar com uma orientação voltada para o 

consumidor, o marketing deixa de ser visto como uma atividade feita só após o 

processo de produção, o profissional de marketing passa a ter um papel fundamental 

no planejamento do produto. (BOONE; KURTZ; 2009, p.11). 

 Nessa fase também temos a criação do composto mercadológico (Mix de 

marketing), popularmente conhecido como os 4ps (produto, preço, praça e promoção) 

formulado por Jerome McCarthy em seu livro Basic Marketing em 1960. Os “quatro 

Ps” são quatro grupos de variáveis controláveis de marketing, que as organizações 

utilizam com a intenção de influenciar a demanda, buscando assim produzir a resposta 

desejada no mercado-alvo. (KOTLER; ARMSTRONG,1998, P.31).  

As empresas focam suas atenções para novas formas de comercialização, 

surge um conceito de ir até onde está o cliente, começa então a era do marketing com 
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ênfase no mercado, focado em desenvolver ofertas compatíveis ao mercado 

consumidor. (LAS CASAS, 2008). 

Segundo Stone e Woodcock (1998) esse marketing orientado para o 

consumidor, surge como uma disposição para marketing de relacionamento, começa 

então um movimento dinâmico em torno do cliente, para identificar suas necessidades 

e atendê-las, mesmo que ainda com foco no objetivo de lucro a curto prazo. 

O poder se desloca para os clientes, a partir da década de 1990 o Marketing 

de Relacionamento passa a ganhar força, notamos então assim que “o marketing de 

relacionamento representa uma importante mudança de paradigma, por se tratar de 

evolução da mentalidade competitiva e conflituosa para uma nova abordagem 

pautada pela interdependência e cooperação”. (KOTLER,2003, p. 134). 

 

1.4.3 Marketing de relacionamento - era do relacionamento 

 

 As organizações depois de décadas voltadas para as vendas, conseguiram 

melhores resultados na era do marketing, quando seguiram pelo novo caminho o da 

orientação para o consumidor. Focando no estabelecimento e manutenção de 

relacionamentos com os consumidores e fornecedores. Tornar esses relacionamentos 

duradouros, essa é a essência do Marketing de relacionamento. (BOONE; KURTZ; 

2009, p.11). 

O Foco até então era na conquista e não na retenção de clientes, mas agora a 

manutenção dos clientes ao longo do tempo, tem maior importância para as empresas 

do que a futura aquisição deles. (PEPPERS e ROGERS, 2000, p.59) 

  Manter relacionamentos é importante, pois: 

   

Uma das coisas mais valiosas para a empresa são seus relacionamentos 
com os clientes, empregados, fornecedores, distribuidores, revendedores e 
varejistas. O capital de relacionamento é a soma de conhecimento, 
experiência e confiança de que a empresa desfruta perante os clientes, 
empregados, fornecedores e parceiros de distribuição. Esses 
relacionamentos geralmente valem mais do que os ativos físicos da 
empresa. Os relacionamentos determinam o valor futuro do negócio. 
(KOTLER, 2003, p. 132) 

  

A partir do conhecimento dessa evolução, pode-se desenvolver uma 

comparação das ações que diferenciam o marketing tradicional do marketing de 

relacionamento.  
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1.5 MARKETING - TRADICIONAL X DE RELACIONAMENTO 

 

Kotler (1999) refere-se ao Marketing Tradicional como ‘Marketing Neandertal”, 

sendo que ele define entre suas características: a de equiparar marketing a vendas; 

enfatizar a conquista de clientes, e não a manutenção dos mesmos; tentar lucrar em 

cada transação em vez de lucrar gerenciando o valor do tempo de vida de um cliente; 

vender o produto em vez de tentar compreender e atender às reais necessidades dos 

clientes. Características essas que demonstram a falta de percepção que havia sobre 

o quesito relacionamento com o cliente, as empresas detinham o poder de gerar 

demanda e objetivo era atingir o maior número de pessoas possíveis. 

No marketing tradicional, os clientes são feitos para comprar os produtos 

produzidos pelas empresas e não para expressar suas opiniões sobre seus produtos 

e serviços. (FERREIRA: SGANZERLLA, 2000).  

Segundo Gordon (1998, p.32) o Marketing de relacionamento busca criar e 

compartilhar novos valores, reconhecendo a importância do cliente como um indivíduo 

que deseja um valor, não apenas como um comprador; Agora as empresas ouvem e 

aprendem com seus clientes, sendo capazes de oferecer um pacote de benefícios que 

eles irão valorizar, pois o valor é criado com eles; Forma-se uma interação em tempo 

real num esforço continuo e colaborativo entre comprador e vendedor; As 

organizações reconhecem o valor do tempo de vida de seus clientes, buscando um 

relação continua e preferencialmente progressiva; Busca criar valor desejado para os 

clientes, construindo uma cadeia de relacionamento que começa desde de dentro da 

organização, como envolve seu principais participantes, fornecedores, canais de 

distribuição, acionistas. 

No marketing de relacionamento o cliente tem voz, suas reclamações e 

sugestões são necessárias para se manter o relacionamento por um longo prazo, 

afinal se o objetivo das empresas e de satisfazer as suas necessidades, quem melhor 

para dar feedback se elas estão sendo satisfeitas ou não. 
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2 A BUSCA POR FIDELIZAÇÃO NO E-COMMERCE 

 

 O mercado está extremamente competitivo, um produto lançado hoje pode não 

ser mais uma inovação, isso muitas vezes em menos de um semestre. O ciclo de vida 

dos produtos tem diminuído em relação as décadas passadas, encontrar um produto 

“vaca leiteira”, que garanta uma rentabilidade por um longo período, tem se tornado 

cada vez mais difícil para as organizações. Esta perspectiva leva a necessidade das 

organizações de fidelizar os clientes, ter pessoas que vão estar propensas ou melhor 

decididas a esperar pelos lançamentos dos seus produtos, esse é o novo fator chave 

para a sobrevivência das empresas, principalmente do e-commerce. 

 

2.1 O QUE É O E-COMMERCE 

 

 Com o advento da World Wide Web (WWW) ou como normalmente ela é 

referenciada apenas como Web, o mundo passou a sofrer uma transformação, nos 

campos social, econômico, cientifico, tecnológico, bem como em todos os aspectos 

da humanidade.  

Com a internet a maneira de se fazer o comércio também foi transformada, o 

e-commerce é um dos resultados trazidos pela evolução tecnológica e a 

popularização da Web. Apesar de ainda ser um conceito relativamente novo, mas que 

já demonstra sua força, a tendência do e-commerce é ampliar ainda mais a sua 

importância para o mercado global. 

 Para Albertin (2010. p.3) comércio eletrônico (e-commerce) é todo processo de 

negociação que ocorre dentro de um ambiente eletrônico, por meio do uso intensivo 

das tecnologias de informação e comunicação. Os processos podem ocorrer de forma 

completa ou parcial, desde que eles atinjam os objetivos de comércio das empresas. 

O e-commerce facilita a comercialização de produtos ou serviços online, hoje 

está acessível para os elementos da sociedade em qualquer parte do mundo, 

praticamente eliminando as fronteiras e permitindo que o cliente busque os melhores 

produtos pela melhor condição possível, de preço e prazo por exemplo, reduzindo 

significativamente o tempo e os custos envolvidos. 
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 No e-commerce existem várias modalidades para se realizar transações, cada 

uma com suas características e funções especificas, por isso é importante entender 

quais são. 

  

2.1.1 Tipos de e-commerce  

 

 Albertin (2010) expõe os 4 tipos de modalidades do e-commerce, sendo eles:  

B2B (business-to-business) onde as transações são realizadas entre as empresas; 

B2C (business-to-customer) que representa a venda direta das empresas aos 

consumidores finais; 

B2G (business-to-government) compreendendo a relação de negócios entre governo 

e empresas. 

C2C (consumer-to-consumer) que abrange as pessoas físicas/consumidores que 

comercializam diretamente ente si;    

 Dentre os as modalidades de e-commerce a com maior destaque é o B2C e 

justamente essa modalidade a que precisa adaptar seus negócios para obter 

relacionamentos duradouros, pois enfrenta hoje um cenário de muita concorrência e 

precisa fidelizar seus cientes. 

 

2.2 SATISFAZER PARA FIDELIZAR 

 

 A satisfação do cliente deve ser tratada com seriedade pelas organizações, 

pois esse é um indicador de que os esforços de marketing, estão agindo com sucesso 

em direção a fidelização dos clientes. Mas satisfação não está apenas na venda de 

um produto de qualidade, a pesar de isso ser uma base para o sucesso da relação 

comercial. 

 Segundo Kotler e Keller (2013, p.8) satisfação retrata o julgamento que uma 

pessoa faz sobre o desempenho de um produto, com relação as suas expectativas. 

Sendo assim um cliente estará satisfeito, caso o produto atenda sua expectativa; se 

não atender, a cliente ficará insatisfeito; porém caso o produto supere suas 

expectativas, o cliente ficara encantado. Gerenciar as expectativas do cliente para 

melhorar seu grau de satisfação, deve ser um dos caminhos a ser seguido pelo 

marketing de relacionamento. 
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Um dos maiores problemas enfrentados pelo e-commerce B2C para satisfazer 

o cliente, compreende o sistema logístico da empresa, uma vez que a entrega deve 

estar dentro do prazo estipulado e as mercadorias devem se manter em ótimas 

condições até o ato da entrega. Como normalmente este serviço é prestado por uma 

empresa terceirizada, enfatiza-se ainda mais a importância dos relacionamentos, a 

empresa parceira também deve estar alinhada ao compromisso de satisfazer o cliente. 

Segundo Kotler e Armstrong (1998, p.6) “As empresas inteligentes têm como 

meta encartar os clientes, prometendo somete o que podem oferecer e depois mais 

do que prometeram”. Mas para utilizar essa tática, as empresas do e-commerce B2C 

enfrentam um grande obstáculo, os consumidores têm inúmeros websites para ter 

acesso a informações sobre os produtos, comparar os preços, condições e tipo de 

pagamentos disponíveis, prazo de entrega e custo do frete (se houver). Além disso, 

seus consumidores sofrem influência não só dos amigos e familiares, como também 

da comunidade virtual. 

   Uma tática utilizada pelas empresas de e-commerce B2C para reduzir o 

problema com a logística é dar prazos de entrega maiores do que o previsto. Assim 

se o produto chegar antes vai encantar o cliente, se chegar no prazo o deixara 

satisfeito, porém se atrasar pode gerar total insatisfação. 

Para Vavra (1993, p.165) “95% dos clientes insatisfeitos não reclamam, apenas 

deixam de comprar, e um cliente insatisfeito costuma contaminar outros treze, 

enquanto que um satisfeito influencia apenas cinco”. Hoje com as redes sociais 

servindo de “megafone” disseminando a insatisfação na comunidade virtual o alcance 

é maior, espalhando sua insatisfação para um clientes atuais e potenciais.    

Satisfazer para fidelizar deve ser o foco não só do e-commerce B2C, como de 

todas as organizações que estão empenhadas em criar relacionamentos, mas deve-

se entender que “embora a satisfação dos clientes seja primordial para qualquer 

empresa bem-sucedida, a satisfação isolada não é suficiente para a conquista de 

clientes fiéis”. (GRIFFIN, 1998, p.11). 

Muitas empresas que buscam fidelizar seus clientes, acreditam que: 

Fornecer produtos e serviços continuamente melhorados, a preços 
competitivos seja o suficiente. Outros vão mais além, proporcionando 
programas de benefícios para usuários frequentes e descontos 
preferenciais. Mas nada disso aumenta significativamente a fidelidade do 
cliente em longo prazo. Por que a maioria desses enfoques não está 
centrada no cliente individual e na sua definição individual de valor. Em vez 
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disso, tratam os clientes como uma grande massa sem muita diferenciação. 
(TRONCOSO, 1993, p. 54). 

 
O passo chave para fidelizar clientes é, pensar e trabalhar nas suas 

necessidades e desejos, da forma mais individualizada possível. Muitas empresas 

usam ferramentas que possibilitam a captação de informações individuais, sobre seus 

clientes, mas as respostas aos dados obtidos não podem ser elaboradas para um 

todo. 

 

2.3 USO DO BANCO DE DADOS PARA CRIAR RELACIONAMENTOS  

  
Para Vavra (1993, p. 98) “O valor real em implantar um banco de dados de 

clientes é a vantagem de o mesmo proporcionar à empresa de conduzir o cliente em 

sua escala de lealdade”.   

As empresas pensam no lucro a curto prazo, por isso elas ainda avaliam os 

custos benefícios de se fidelizar os clientes, por isso: 

“As empresas desejam identificar os clientes cujos valores e necessidade 
sejam mais compatíveis com o uso prolongado de seus produtos, nos quais 
é válido o risco de investir com descontos, pacotes, brindes e outras formas 
de criar essa relação pessoal”. (CARVALHO, 2001, p. 5). 
  

No e-commerce o foco fica em torno do o uso maciço de banco de dados, do 

qual se tira todas as informações relevantes para as relações entre empresa e seus 

clientes, os bancos de dados são a base para todo os seus sistemas de interação 

(NEWELL,2000, p.67). 

Segundo Kotler & Keller (2013, p. 85) banco de dados de clientes é:  

“Um conjunto organizado de informações abrangentes sobre cada cliente 

regular e potencial – conjunto esse atualizado e acessível, que pode ser 
acionado para geração e a qualificação de leads, para vendas ou para a 
manutenção do relacionamento com os clientes”. 
 

 O e-commerce por sua natureza já está diretamente relacionado as 

ferramentas tecnológicas, por essa razão tem-se utilizado muito desse meio para a 

execução do marketing de relacionamento. Softwares estão evoluindo cada vez mais, 

na sua capacidade de suprir as necessidades, tanto das empresas como dos clientes 

(BRETZKE, 2000). 

Hoje as empresas de e-commerce trabalham com o Database marketing, Data 

warehouse e data mining, numa busca incessante sobre informações dos clientes, 

suas necessidades e desejos, também suas motivações para compras e até mesmo 
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informações sobre concorrentes. Tudo isso para obter vantagens competitivas e poder 

criar valor para os clientes. 

 

2.3.1 Database marketing, data Webhouse e data mining 

 

O uso do banco de dados é fundamental para fidelização de clientes, ter uma 

estratégia de CRM (Customer Relationship Management) integrada a DBM (Database 

marketing), que auxilie na segmentação de potenciais e atuais clientes, com a geração 

de dados de representatividade e de relacionamentos, permite uma vantagem 

competitiva para as empresas. Isso pelo fornecimento de informações para suporte 

na tomada de decisões, relacionados com a satisfação e fidelização dos clientes. 

(BRETZKE, 2000). 

Segundo Kotler e Keller (2013, p.85), DBM é “ o processo de desenvolver, 

manter e utilizar bancos de dados de clientes e de outros itens (produto, fornecedor, 

revendedor) para efetuar contatos e transações com os clientes, bem como construir 

relacionamento com eles”. 

Conforme Bretzke (2000)  os objetivos associados ao uso do DBM são: 

identificar os clientes atuais e futuros mais propensos a responder a ações de 

marketing; desenvolver relacionamento de longo prazo com compras repetidas; por 

meio de desenvolvimento de modelos preditivos, capacitar o envio das mensagens 

desejadas no tempo certo, no formato certo, para as pessoas certas; enviar 

mensagens que encantarão os clientes; construir lealdade; fazer com que as 

empresas de tenham a melhor relação custo-resultado e o consequente aumento 

lucro. 

 Conforme Madruga (2006, p.88) para um DBM ser eficaz, além do bom uso da 

tecnologia, também deve-se haver inteligência desde o armazenamento dos dados, 

como na transformação da informação e principalmente na utilização constante, bem 

como na manutenção dos dados. 

 Outra ferramenta muito utilizada para obtenção de dados afim de fidelizar os 

clientes o Data warehouse foi essencialmente projetado com enfoque nos negócios 

físicos, para se adaptar as necessidades da Web surgiu o conceito Data Webhouse 

(DWH), que possui os mesmos princípios do Data warehouse, mas com uma 

arquitetura diferenciada por ter a presença da Internet (KIMBALL e MERZ, 2000).  
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 O DWH tem o foco centralizado nas operações de negócios voltadas para a 

Internet. Em sua essência o DWH acumula dados detalhados das sequências de 

cliques (clickstream), que identificam o comportamento dos consumidores ao navegar 

no site das empresas, desde informações de tempo e navegabilidade. Por meio da 

utilização eficaz desses dados, pode-se traçar os perfis dos consumidores e 

personalizar o website para atender as necessidades individuais de cada um de 

acordo com seu perfil. (KIMBALL e MERZ, 2000). 

 “Por meio do data mining, analistas de marketing podem extrair informações 

úteis sobre indivíduos, tendências e segmentos de uma massa de dados”. (KOTLER, 

KELLER, 2013, p. 86). 

 Ainda segundo os autores, quando o data warehouse dá certo, ele proporciona 

um retorno maior do que ele custa, porém para que isso aconteça deve haver uma 

boa qualidade dos dados e os relacionamentos gerados precisam ser vantajosos e 

receptíveis para os clientes. (KOTLER, KELLER, 2013, p. 86). 

 Proporcionando aos profissionais de marketing informações sobre: 

comportamento de resposta; dados demográficos; dados psicográficos principalmente 

em relacionados ao estilo de vida; geográficas e RFV (Recência, Frequência e Valor) 

- histórico de compras, segmentados por frequência de compra, recentidade, valor e 

categoria de produtos comprados. Informações a serem utilizadas para o e-mail 

marketing. 

 

2.3.2 E-mail marketing  

 

 Para Limeira (2007, p. 116) “o e-mail ou correio eletrônico é um dos meios mais 

importantes de comunicação empresarial de marketing atualmente”. Se usado de 

forma eficiente, pode ser uma ferramenta decisiva para na criação de um 

relacionamento a longo prazo com o cliente. Por meio da obtenção de informações e 

feedback dos clientes as empresas podem compreender suas verdadeiras 

necessidades e aumentar sua eficácia na hora de atendê-las. 

 Um dos erros mais comuns no e-mail marketing, é que as empresas não levam 

em conta, o fato de que muitas vezes as pessoas compram produtos no e-commerce 

para outras pessoas. Por isso se faz importante o uso adequado dos dados obtidos, 
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o e-mail marketing se mal utilizado pode prejudicar a imagem da empresa, deve-se 

primeiramente ter a permissão expressa do consumidor. (LIMEIRA, 1998, p. 116-117). 

 

2.4 AS ATIVIDADES APLICADAS PARA FIDELIZAÇÃO NO E-COMMERCE 

 

A busca por fidelização de clientes como objetivos de negócio, envolve todo um 

processo de comunicação, focado em promover um relacionamento continuado, 

duradouro e que seja bom para os clientes, proporcionando assim lealdade de compra 

e uma maior rentabilidade para a empresa (BRETZKE, 2000). 

Para Bretzke (2000, p. 127-128) a 7 tipos de atividades que visam a fidelização 

de clientes e podem ser aplicadas para o uso no e-commerce, os quais estão listados 

a seguir: 

Re-sell: leva o cliente a realizar a compra repetidas vezes, como por exemplo, renovar 

a assinatura de revistas e jornais;  

Up-sell: aumentar a receita por meio de ações que levem o cliente a adquirir outras 

categorias de produtos, como por exemplo, vender o cartão de crédito internacional 

para o cliente que possua apenas o nacional; 

Keep-sell: desenvolver ações de retenção quando os indicadores apontarem a 

propensão em deixar a empresa e/ou quando existirem indicadores apontando para o 

aumento da erosão na base de clientes ativos; 

Cross-sell: lançamento de extensões de produtos e serviços, tais como oferecer 

serviços de Internet aos atuais clientes de telefonia fixa; 

Friend-sell: tem o objetivo de transformar clientes em defensores da marca, solicitando 

indicações ou outro mecanismo para fazer o cliente indicar a empresa para um amigo; 

Add-sell: oferta de novos produtos e serviços para os atuais clientes; 

New-sell: trata da utilização da atual lista de clientes para oferta de diferentes produtos 

e serviços ofertados por diferentes empresas 

No momento em que se entende as preferências dos clientes, passa a ser possível 

aplicar as atividades, que melhor se adaptam ao objetivo de conduzi-lo em direção a 

um relacionamento continuo e progressivo de lealdade, ou seja, o fator chave para a 

fidelização dos clientes é o conhecimento das suas preferências (BRETZKE, 2000). 
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3 A CONSTRUÇAO DO VALOR PARA OS CLEINTES 

 

Kotler (2002), afirma que “A chave para se gerar um grande nível de fidelidade 

é entregar um alto valor para o cliente”. Por isso as empresas devem saber quais 

ações elas executar para criar um alto valor que possa ser entregue e compreendido 

pelo consumidor.   

Segundo Kotler e Armstrong (1998, p. 6) “O valor para o cliente é a diferença 

entre os valores que o cliente ganha comprando e usando um produto e os custos 

para obter esse produto (...). Eles agem sobre o valor percebido”. 

Na visão de Churchill e Peter (2007, p. 14) o marketing voltado para o valor 

parte da ideia que o mesmo produto terá o seu valor avaliado de diferentes formas, 

isso porque cada cliente tem sua própria percepção de valor. Contando ainda que os 

clientes podem mudar sua avaliação de acordo com o tempo e a situação.   

 

3.1 VALOR PARA OS CLIENTES BENEFÍCIOS X CUSTOS 

 

Segundo Churchill e Peter (2007, p. 14 -17) os clientes consideram vários 

custos e benefícios, muitas vezes de forma desestruturada, mas caso seja uma 

compra de maior importância ou uma compra organizacional, ela poderá avaliar os 

custos e benefícios de forma mais atenta. Na concepção dos autores, existem quatro 

tipos comuns de benefícios, que agregam valor e podem ser percebidos pelos clientes, 

na compra ou uso dos produtos ou serviços, bem como quatro tipos de custos que 

podem reduzir esse valor:   

 

3.1.1 Benefícios: funcionais, sociais, pessoais e experimentais 

 

 Os benefícios são diferenciados em 4 tipos diferentes, é importante conhecer 

cada um deles, afim de compreender a sua importância e como agir para agregar valor 

por meio desses benefícios, então de acordo com Churchill e Peter (2007, p. 14 -17): 

Benefícios funcionais: são os benefícios tangíveis percebidos ao se obter 

produtos ou serviços, normalmente esses são os mais promovidos pelos profissionais 

de marketing;  
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Benefícios sociais: são percebidos quando se tem uma resposta positiva das 

outras pessoas em relação ao produto ou serviço adquirido;  

Benefícios pessoais: são percebidos quando o cliente tem bons sentimentos 

pela compra e uso dos produtos ou serviços; 

Benefícios experimentais: são percebidos pelas sensações que os clientes 

experimentam ao obter os produtos ou serviços. 

 

3.1.2 Custos: monetários, temporais, psicológicos e comportamentais 

 

 Assim como os benefícios, os custos também são diferenciados em quatro tipos 

diferentes, sendo que também é importante conhece-los e compreender sua 

importância, além de como agir para reduzi-los. Segue os tipos de custos de acordo 

com Churchill e Peter (2007, p. 14 -17): 

 Custos monetários: são os valores pagos em dinheiro para se obter os produtos 

ou serviços. Incluindo os preços pagos por frete e instalação, consertos e juros pagos 

por financiamentos. Além dos riscos de perda financeira por mau desempenho do 

produto, no caso do e-commerce, caso necessário uma troca ou devolução esse é um 

custo que influência muito na decisão do cliente sobre uma compra posterior. 

 Custos temporais: são referentes ao tempo que as pessoas gastam comprando 

e, se necessários, esperando para receber os produtos, ou ainda, esperando que eles 

sejam alterados ou concertados. Nem sempre o tempo gasto com as compras ou a 

espera pela entrega de um produto é um custo, algumas pessoas gostam de gastar 

tempo com as comprar e apreciam a expectativa gerada pela espera de algum produto 

que ela considere especial; 

 Custos psicológicos: são ligados a energia mental envolvida na compra e na 

tensão gerada nas compras importantes, além de ter que aceitar os riscos de que os 

produtos ou serviços podem não ter o desempenho esperado. Na compra via e-

commerce, esse custo é potencializado, por isso deve ser analisado e as ações devem 

ser adequadas a cada tipo de produto. 

 Custos comportamentais: são os custos quando para se efetuar uma compra, 

o cliente tenha que exercer algum nível de atividade física. No caso do e-commerce 

este custo é quase zero. 
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3.1.3 Táticas para aumentar o valor para os clientes: 

 

 Para aumentar o valor para os clientes, pode-se trabalhar para melhorando os 

benefícios ou reduzindo os custos. Como existem vários benefícios e custos, também 

existem várias táticas que podem ser usadas para entregar um valor superior para o 

cliente. (CHURCHILL; PETER, 2007, p. 18) 

  Segundo Churchill e Peter (2007, p.18) os benefícios funcionais podem ser 

melhorados com base na oferta de qualidade superior, características adicionais ou 

até mesmo uma embalagem mais apropriada a dos produtos existentes e 

concorrentes. Os benefícios sociais aumentam caso se crie uma imagem positiva dos 

produtos. Os benefícios pessoais aumentam quando se enfatiza o prazer que outras 

pessoas tiveram ao comprar o produto, sugerindo assim que se o cliente também terá 

a mesma sensação. Os benefícios experimentais aumentam se melhorada as 

experiências sensoriais que envolvem o uso dos produtos ou serviços adquiridos. 

 Para reduzir os custos monetários, pode-se reduzir os preços, diminuir juros 

nas compraz a prazo e financiamentos, ou também, entregar por meio da entrega e 

instalação gratuita. Os custos de compras são reduzidos tornando os produtos e 

serviços mais acessíveis, no caso do e-commerce esse fator já é da sua natureza. 

(CHURCHILL; PETER, 2007, p. 18). 

 

3.2 QUALIDADE SUPERIOR (MAIS VALOR) 

 

Segundo Kotler e Armstrong (1998, p.192) a qualidade é “ a capacidade do 

produto de desempenhar suas funções. Isso inclui sua durabilidade geral, 

confiabilidade, precisão, facilidade de operação, e de consertos, e outros atributos 

valiosos”. Em sua essência qualidade é o mínimo que se espera de um produto, que 

ele atenda às necessidades dos clientes e suas expectativas quanto aos benefícios 

de terem escolhido um produto especifico em detrimento de outro concorrente.   

O desenvolvimento de produtos, requer como fator imprescindível a definição 

dos benefícios que os mesmos vão oferecer. A comunicação dos benefícios, ocorrem 

por meio dos atributos dos produtos, dentre estes a qualidade. “A qualidade é uma 

das principais ferramentas do profissional de marketing, e constitui-se de duas 

dimensões – nível e consistência”.  (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, P.192). 
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 A primeira dimensão é a que vai apoiar a posição do produto no mercado-alvo; 

por isso a primeira função do profissional de marketing é escolher o nível de qualidade 

do seu produto. Nesse caso deve-se escolher um nível que case com as necessidades 

do cliente, por mais que alguns atributos de qualidade dos produtos possam ser 

mensurados objetivamente, o marketing leva em conta que no final é a percepção do 

consumidor que irá mensurar a qualidade do produto. (KOTLER; ARMSTRONG, 

1998, P.192). 

 Ainda na visão de Kotler e Armstrong (1998, p. 193) ter alta qualidade vai além 

de ser um alto nível de qualidade, pode significar o fornecimento consistente o nível 

de qualidade pretendido pelos clientes. No caso do e-commerce que as pessoas 

muitas vezes não conhecem os produtos, já que este tipo de comercio rompe barreiras 

físicas, todas elas devem se esforçar para atingir altos níveis de qualidade, eliminando 

o máximo possível a entrega de produtos com defeito ou com variações nas suas 

características. 

 Aplicar uma boa estratégia de gestão de qualidade, conduz as empresas de e-

commerce a ganhar uma vantagem sobre seus concorrentes, aumenta o valor dos 

seus produtos consideravelmente, além de ganhar com a propaganda boca a boca, 

ou “post a post”. 

   

3.3 CRIANDO VALOR NO E-COMMERCE      

 

 O número de pessoas que fazem compras na internet, ainda é muito pequeno 

em relação ao número de pessoas com acesso à rede, por isso as empresas devem 

entender, os motivos que influenciam o comportamento desses potenciais 

consumidores, que nunca utilizaram a internet para fazer compras ou a fizeram 

apenas uma vez.   

Segundo LIMEIRA (2007, p.98, grifo do autor) “As atitudes favoráveis e 

desfavoráveis dos consumidores são fatores influenciadores do comportamento em 

relação à internet”. Para gerar atitudes favoráveis que agreguem valor aos 

produtos/serviços, oferecidos pelo e-commerce, as empresas devem buscar a atender 

requisitos, capazes de proporcionar uma boa experiência de compra aos seus 

clientes. 
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O sentimento de vulnerabilidade, ainda é o maior obstáculo que afasta os 

consumidores do e-commerce, para quebrar esse paradigma as empresas de 

comércio eletrônico, devem investir em atitudes de confiança na marca e demonstrar 

as ações tomadas para a garantia de segurança. 

O estudo de Page e Lepkowska-White (2002) elabora uma estrutura definida 

como Web-Equity, que é relacionada pela familiaridade e pelas percepções do 

consumidor sobre o website.  No caso de compras pela internet, a confiança se mostra 

ainda mais importante, levando-se em conta a sua característica da intangibilidade, 

onde os produtos não podem ser tocados, experimentados ou provados (BERRY, 

2000).  

Giglio (1996) defende que o sucesso do e-commerce, num ambiente cada vez 

mais dinâmicos e competitivos, vai depender de sua credibilidade; as empresas que 

se preocuparem com as necessidades, desejos e expectativas dos clientes e que 

estejam melhor equipadas que seus concorrentes, para satisfaze-las, serão as 

sobreviventes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar o cenário do mercado atual percebe-se que devido ao avanço da 

globalização, claramente maior no âmbito virtual do que no físico, verifica-se uma 

constante transformação. A internet aliada ao desenvolvimento continuo dos modais 

logísticos, com consequente barateamento do frete, permitiu que empresas 

passassem a comercializar seus produtos em todos os continentes por meio do e-

commerce. Hoje trabalhar com o e-commerce ainda é traz vantagem competitiva, 

porém a tendência de mercado tende a ficar fortemente baseada no uso da internet, 

a denominada “internet das coisas” e a nanotecnologia elevará o uso da web a níveis 

além da nossa imaginação. Mas até a chegada deste futuro, as organizações devem 

tomar ações que vão permitir sua sobrevivência nesse mercado atual, extremamente 

competitivo e mutável. 

Nesse contexto busca-se compreender a necessidade de investir no uso do 

marketing de relacionamento no e-commerce, como uma ferramenta para a busca por 

fidelização e garantir as empresas sua manutenção no mercado devido a maior 

competitividade. Por isso, as organizações devem entender a diferença entre o 

marketing tradicional e o marketing de relacionamento, assim como as ferramentas 

que o e-commerce tem usado para gerar as trocas de valor com seus clientes e 

apontar soluções que possam agregar valor aos produtos e serviços das empresas 

de e-commerce, para melhorar e ampliar o relacionamento com os seus clientes. 

No marketing tradicional os clientes são vistos apenas como compradores de 

produtos, suas considerações e sugestões não são valorizadas, as empresas buscam 

lucrar a cada venda, sem preocupação de gerenciar os relacionamentos a longo prazo 

e lucrar com o tempo de vida dos clientes. Já no marketing de relacionamento houve 

uma valorização do cliente, ele passou a ter voz, as empresas começaram a valorizar 

as opiniões dos clientes e aprenderam a usar as informações, para compreender as 

suas reais necessidades e aplica-las, tanto na produção de novos produtos ou na 

melhoria dos produtos existentes. 

Com a concorrência cada vez maior, devido à similaridade dos produtos e 

preços, somados a globalização que permite as empresas de e-commerce efetuarem 

vendas praticamente em qualquer lugar do mundo, as organizações tiveram que 

buscar novas alternativas para ganhar vantagens competitivas. Investir na fidelização 
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de clientes passou a ser uma das melhores alternativas, pois garante rentabilidade do 

negócio e favorece a inovação, pois clientes fidelizados servem como uma garantia 

de que haverá demanda para os novos produtos. Para fidelizar, as empresas de e-

commerce investem nas ferramentas do marketing de relacionamentos que condizem 

com as suas tecnologias disponíveis, por isso fazem uso maciço da web, tanto para 

captar os dados dos clientes como para construir os relacionamentos, principalmente 

por meio se softwares de CRM, usam o e-mail marketing para troca de informações e 

aplicam uma das 7 atividades que visam fidelizar seus clientes. 

Nesse cenário de concorrência extrema, criar valor para os seus produtos e 

serviços, passou a ser um fator essencial para gerar um diferencial competitivo, 

possibilitando que a briga por pelas vendas não sejam apenas por meio de menores 

preços, o que afetaria consideravelmente a continuidade das organizações no 

mercado. Por isso as empresas de e-commerce devem focar nos fatores que 

influenciam nos benefícios e custos dos seus produtos, buscando sempre a 

otimização dessa relação, melhorando os benefícios e reduzindo os custos, mas 

sempre com foco total na qualidade, ainda mais que no e-commerce o cliente não tem 

a experiência de tocar ou provar um produto antes da compra. Sua experiência de 

compra só será satisfeita se o produto comprado atender suas expectativas, se ele 

perceber que os custos foram inferiores aos benefícios, esse é o fator chave para a 

fidelização dos clientes.  

 Investir no marketing de relacionamento, feito de uma forma eficiente, tem se 

mostrado fundamental para a fidelização dos clientes, pois e por meio dessa 

ferramenta que as empresas podem criar relacionamentos, descobrindo as 

necessidades e desejos dos seus clientes, que hoje são altamente mutáveis, para 

então poder satisfaze-los. Também é por meio do marketing de relacionamento que o 

e-commerce pode gerar um maior valor aos seus produtos, comunicar esse valor e 

principalmente obter o feedback que permitirá a manutenção e a evolução dos 

relacionamentos com os seus clientes fidelizados.  

Por meio da pesquisa bibliográfica, percebemos que o marketing de 

relacionamento, é uma ferramenta de grande importância para a fidelização dos 

clientes. Porém recomendo que os estudos sobre o tema sejam aprofundados, 

baseados não apenas na visão das organizações, mas também na perspectiva dos 

clientes.  
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