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"A meta do marketing é conhecer e entender o consumidor tão bem, que o produto ou

serviço se molde a ele e se venda sozinho."

Peter Ferdinand Drucker - A Profissão de administrador - São Paulo, 1998.



RESUMO

o presente trabalho aborda o tema Marketing. O Marketing constitui uma importante
ferramenta que possibilita as organizações, elaborarem e implementarem, estratégias e
métodos que busquem demonstrar potenciais diferenciais perante seu público alvo. Mais
especificamente, o trabalho aborda o tema do Marketing de Relacionamento, que significa um
processo que visa garantir a fidelização de clientes, ou seja, constituir e sustentar a,
infraestrutura dos relacionamentos com clientes. E a integração do cliente com a empresa,
desde o projeto, desenvolvimento de processos até as vendas, buscando sempre garantir a
satisfação contínua dos clientes e assim fidelizá-Ios. Ao final é apresentado um estudo de caso
de caráter explicativo, baseado em entrevista e na aplicação de questionário, realizado em
uma escola da cidade de Caçapava- SP.A pesquisa tem como objetivo avaliar a percepção do
cliente da escola, em relação à comunicação feita pela organização sobre o serviço que presta,
ou seja, o propósito principal é avaliar os pontos que fazem da comunicação entre a escola e
seus clientes ineficaz, considerando como clientes pais de alunos do ensino fundamental, do
primeiro ao nono ano, além de investigar algumas hipóteses levantadas sobre o
relacionamento entre cliente e a organização.

Palavras-chave: Marketing. Relacionamento. Comunicação.



ABSTRACT

This paper work is about the topic Marketing. The Marketing itself have compose one
important tool that allows organizations to prepare strategys and methods which seek shows
differential potentials to the target public.Specifica11y the work is about Relations Market , a
process that seeks guarantee fidelity of the clients. Consist in sustent the relationship with the
client and the business ,since the project development of process until the sales ,always
seeking to guarantee satisfaction of the clients and keep loyalty with them.At the end, we will
be showing a study of the character explicative which is based in a interview and a
questionary , accomplished in a school at Caçapava-5P. The research is about the
perception with clients of the school in related of the marketing done by the organization and
the service that the school is doing. 50, the main purpose is to check the point that makes
the communication between school and the clients ineffective.Considering as a clients
parents of some students from different ages,besides investigate some hypotheses raised
about the relationship between the client and the organization.

Keywords: Marketing. Relathionship. Communication.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Richers (2001), a palavra marketing circula no Brasil com quase a

mesma intensidade e frequência que expressões como "democracia e goiabada". Mais

importante que entender sua definição é compreender que marketing deve ser encarado

como uma filosofia, uma norma de conduta para a empresa, em que as necessidades dos

consumidores devem definir as características dos produtos ou serviços a serem

elaborados e as respectivas quantidades a serem oferecidas.

No ambiente competitivo que impera no mercado consumidor atualmente, as

organizações se vêem obrigadas a elaborar e implementar diversas estratégias e métodos

que possibilitem a elas demonstrarem potenciais diferenciais perante o seu público alvo

para que, dessa fOm1a,possam superar seus concorrentes e se manterem competitivas

em seu segmento de atuação. Atualmente, muitas empresas têm focado no que se chama

de "after-marketing", ou, simplesmente, marketing de relacionamento. O marketing de

relacionamento é definido por Las Casas (2002, p.25) como "todas as atividades de

marketing destinadas a manter um cliente em situação de pós-vendas, ou seja, depois

que o cliente recebeu o serviço". Trata-se, portanto, de uma ferramenta que busca

maximizar a satisfação do cliente, objetivando a fidelização do mesmo. Uma dessas

atividades é a comunicação contínua entre fornecedor (bem ou serviço) e clientes.

A comunicação é uma ferramenta importante e que pode garantir o sucesso de

um produto ou serviço. Uma empresa pode ter o melhor produto ou o melhor serviço,

porém se a comunicação entre ela e seu cliente for ineficaz, o cliente poderá ter uma

imagem de produto ou serviço distorcida.
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o presente estudo aborda o processo de comunicação entre uma escola e seus

clientes, considerando que essa comunicação tem sido ineficaz. Adiante, será

apresentada uma pesquisa feita com os clientes da escola, que serviu como meio de

obtenção de dados para que fossem propostas opções de melhoria na comunicação entre

clientes e escola, garantindo a comunicação correta do serviço prestado por ela e,

sucessivamente, o aperfeiçoamento do relacionamento cliente- escola.

1.2. OBJETIVOS

A pesquisa tem como objetivo avaliar a percepção do cliente da escola, em

relação à comunicação feita pela organização sobre o serviço que presta, ou seja, o

propósito principal é avaliar os pontos que fazem da comunicação entre a escola e seus

clientes ineficaz, considerando como clientes pais de alunos do ensino fundamental, do
• •pnmelro ao nono ano.

1.2.1 HIPÓTESES

Após o levantamento de algumas informações através do primeiro contato com

a escola, realizado por entrevista com uma das gestoras, foram formuladas algumas

hipóteses sobre os clientes e sobre a escola que também serão investigadas. São elas:

• Os clientes consideram importante a abertura da escola ao diálogo, criando

espaços e meios para tal;

• Para um diálogo efetivo a escola deve proporcionar múltiplas formas de

diálogo, espontânea e induzida (reuniões periódicas);

• A escola não consegue comunicar aos clientes seu diferencial pedagógico em

relação às outras escolas;

• A comunicação da escola acaba colocando em evidência aspectos como infra-

estrutura;

• Os clientes utilizam preferencialmente as informações da hipótese acima na

avaliação que fazem da escola;

• A comunicação clara e bem programada das atividades extracurriculares é



2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 MARKETING

Historicamente, a transição dà economia de produção à economia de consumo

processou-se através do marketing, desde os primórdios da revolução industrial, quando

a produção em massa encontrou a chamada economia de escala na fabricação. A partir

desse momento é que surgiu o dilema: como compatibilizar a capacidade de produção

com a capacidade de consumo, e vice-versa? Que mercados existem e para que produtos

e serviços? Em uma economia estável, balanceada e utópica, haveria um equilíbrio

perfeito entre produção e consumo. (Figura 1).

Capacidade
4e

~

Equilíbrio
Capacidade

4e
~

Figura 1- Exemplificação de uma economia estável

Fonte: COBRA, 2007.

Como o desequilíbrio faz parte da economia de mercado, quando a capacidade

de consumo diminui e a capacidade de produção aumenta, surge a necessidade de criar

ou estimular o mercado (ou até mesmo abandoná-lo). Em função desse desequilíbrio,

surge o papel do marketing, tentando estimular o consumo, alterando preços, oferecendo

vantagens ou fazendo divulgação através de propaganda, entre outros fatores.
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Kotler (1981) considera que, para haver uma situação de marketing, três

elementos devem estar presentes: (1) duas ou mais partes que estão potencialmente

interessadas em trocas, (2) cada uma delas possuindo coisas de valor para a(s) outra(s), e

(3) cada uma delas capaz de comunicação e de entrega. Muita gente pensa em marketing

apenas como vendas e propaganda, no entanto, vendas e propaganda são apenas a ponta

do "iceberg do marketing". Embora sejam importantes, são apenas duas dentre muitas

funções do marketing, e, em geral, não são as mais fundamentais.

Para Las Casas (2008), hoje em dia o marketing não deve ser compreendido

apenas no antigo sentido de fazer uma venda, mas também no novo sentido de

orientação ao consumidor, ou seja, atendimento de suas necessidades e desejos. O

conceito de marketing substitui e inverte a lógica do conceito de vendas. Os dois

conceitos estão comparados na Figura 2, no modelo desenvolvido por Kotler (1981):

FOCO IvlEIOS FIM

Produtos
Vendas

e
Promoção

Obtenção de lucros
através do

volume de vendas

(a) Conceito de vendas

FOCO IvlEIOS FIM

Necessidadesmt
~

IvJarketing
Integrado

Obtenção de lucros
através da

satisfação do cliente

(b) Conceito de IvJarketing

Figura 2- Contraste entre os conceitos de vendas e de marketing

Fonte: KOTLER, 1981.
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Para Cobra (2007), todo esforço mercadológico culmina em resultados de

manutenção, retração ou ampliação de mercado, de acordo com os objetivos da empresa

e sua política comercial. Para atingir os resultados esperados, o esforço estratégico

orienta-se para o atendimento das necessidades dos clientes. De acordo com Kotler e

Armstrong (2000), se um profissional de marketing fizer um bom trabalho de

identificação dessas necessidades, desenvolver produtos de valor superior, apreçá-los,

distribuí-los e promovê-los eficientemente, esses produtos serão vendidos com muita

facilidade.

Dessa fonna, Kotler e Armstrong (2000, p. 3) definiram marketing como

"processo social e gerencial através do qual os indivíduos e grupos obtêm aquilo de que

necessitam e que desejam, criando e trocando produtos e valores com os outros". Outra

visão um pouco mais abrangente sobre o marketing é dada por Las Casas (2008, p. 10)

"marketing é a área de conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às

relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos

consumidores visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e

considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no

bem- estar da sociedade".

De acordo com Kotler e Armstrong (2000), as empresas devem analisar o

mercado em que desejam atuar, segmentar esse mercado, selecionar quais e quantos

segmentos serão atendidos (público alvo) e desenvolver o que se chama de mix de

marketing, ou composto de marketing, para se posicionarem no mercado e obterem

vantagens competitivas. Muitas vezes, duas ou mais empresas perseguirão a mesma

posição, e cada uma delas terá de encontrar meios de distinguir-se da outra, como, por

exemplo, prometendo alta qualidade por um preço inferior, ou alta qualidade com

assistência técnica. Cada empresa deve diferenciar sua oferta, criando um pacote

exclusivo de vantagens competitivas que seja interessante para um grupo substancial

dentro de um segmento (Kotler e Armstrong, 2000, p.122).

O mix de marketing é o grupo de ferramentas táticas controláveis de

marketing que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja ao mercado-alvo.

O mix de marketing consiste em todas as ações que a empresa pode empreender para

influenciar demanda pelo seu produto. Essas ações podem ser agrupadas em quatro

categorias: produto, preço, distribuição e comunicação, assim como mostra a Figura 3:
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Organização

PRODUTO

PREÇO
MercadoDISTRIBUIÇÃO

COMUNICAÇÃO

Figura 3- Variáveis controláveis do marketing

Fonte: KOTLER, 2000.

Um plano eficaz de marketing reúne todos os elementos do mix de marketing em

um plano coordenado, concebido para atingir os objetivos de marketing da empresa

através da oferta de valor aos consumidores. O mix de marketing é o conjunto de

ferramentas táticas das empresas para criar um posicionamento forte nos mercados-alvo

(KOTLER e ARMSTRONG, 2000, p.29). O composto de marketing exige o que se

chama de esforço de marketing e estratégia de marketing, conceituados por Kloter

(1981, p.79-81), respectivamente como "a quantidade total de input da empresa no

processo de marketing a fim de estimular as vendas" e "o conjunto de objetivos,

políticas e regras que orienta o esforço de marketing da empresa- seu nível, seu

composto e sua alocação, em parte, independentemente e, em parte, em resposta às

condições ambientais e competitivas em mutação".

A atividade de um administrador de marketing é adaptar o programa de

composto de marketing para a satisfação de desejos e necessidades dos consumidores

visados através de um planejamento de marketing (LAS CASAS, 2008). Um bom

planejamento de marketing resulta em uma série de beneficios para as empresas que

procuram crescer em um ambiente que muda constantemente. Kotler (1981) cita alguns

deles:

• Encoraja o hábito de pensar com antecedência;

• Leva a uma melhor coordenação dos esforços das empresas;

• Leva a um desenvolvimento de padrões de desempenho para controle;

• Faz com que as empresas tomem seus objetivos e políticas nítidos.

O marketing tem influência tanto nas organizações como na sociedade. Las

Casas (2008) lembra que "não basta apenas satisfazer as necessidades e desejos dos
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consumidores, é preciso que a organização respeite seus parceiros, e o ambiente, e,

principalmente, tenha e pratique responsabilidade social. Ações que valorizem o cliente,

o ambiente e a sociedade geram valores para as organizações, para seus produtos e suas

marcas".

2.2 MARKETING EM SERVIÇOS

o setor de serviços é um dos mais prósperos da economia. Além de representar a

maior parcela do PIB de quase todas as nações, é um dos setores que mais emprega no

mundo. No caso do Brasil, de acordo com ffiGE, os serviços representaram no ano de

2010, 67,48% de todo valor agregado produzido na economia. Atualmente, com o alto

desenvolvimento da tecnologia, o setor de fabricação de bens teve de prestar serviços

adicionais para que os consumidores pudessem usar os produtos de forma satisfatória.

Por isso, surgiram no mercado vários serviços complementares, como: assistência

técnica, garantias e, principalmente, treinamento. Pode-se dizer que a tecnologia é a

grande propulsora da inovação em serviços.

Outros fatores que contribuíram para o desenvolvimento do setor de serviços

foram: a abertura do mercado brasileiro (fez com que muitos prestadores de serviços

internacionais entrassem no mercado, atraídos pelo seu potencial e passassem assim a

contribuir para o PIB), melhoria do padrão de vida (contratação de terceiros para

desempenho de certas atividades, como as atividades domésticas, segurança, saúde,

educação, entre outros), a própria legislação brasileira (ex: profissionais que são

protegidos pela lei, como corretores de seguros, que são exigidos na intermediação de

qualquer seguro contratado no Brasil, entre outras que proporcionam beneficios a alguns

profissionais de setores específicos, como os do setor cultural, que permite que as

empresas deduzam do imposto de renda os investimentos feitos em projetos aprovados),

entre outros fatores.

De acordo com Las Casas (2008, p.284), serviços "são considerados atos, ações

e desempenho. Como tal, serviços são intangíveis e estão presentes em quaisquer ofertas

comerciais". A Associação Americana de Marketing define serviços como "aquelas

atividades, vantagens, ou mesmo satisfações que são oferecidas à venda ou que são

proporcionadas em conexão com a venda de mercadorias". Lovelock e Wirtz (2006)

consideram que ''um serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra.
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Embora o processo possa estar vinculado a um produto físico, o desempenho é

transitório, freqüentemente intangível e não resulta normalmente em propriedade de

quaisquer dos fatores de produção. Serviço é uma atividade econômica que cria valor e

proporciona beneficios a clientes em horários e locais específicos, efetuando uma

mudança desejada em quem recebe o serviço, ou em seu nome". Percebe- se que a oferta

das empresas ao mercado incluem alguns serviços, que podem ser uma parte pequena ou

a parte principal da oferta total.

Kotler e Keller (2006) consideram quatro características importantes associadas

aos serviços, são elas: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade.

Diferentemente dos produtos (bens) os serviços não podem ser provados, sentidos ou

ouvidos antes de serem comprados. Uma pessoa que pretende fazer uma cirurgia

plástica, por exemplo, não pode saber o resultado sem antes pagar por ela, ou seja, os

serviços são considerados intangíveis. Para reduzir a incerteza os consumidores

procuram sinais de qualidade dos serviços, a ''tangibilização dos serviços".

Normalmente os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente, o que não é

verdadeiro para bens fisicos que são fabricados, estocados, e distribuídos e

posteriormente consumidos. Se o serviço for prestado por uma pessoa, então ela faz

parte do mesmo. Como o cliente está presente enquanto o serviço é produzido, a

interação fornecedor-cliente é uma característica específica do marketing de serviços. Os

serviços são considerados altamente variáveis, uma vez que dependem de quem os

executa , quando, onde e como, além de dependerem também da participação do cliente.

Por exemplo, alguns hotéis possuem fama de oferecerem serviços melhores que outros.

Em um determinado hotel, os empregados podem ser simpáticos e agradáveis, enquanto

que em outro podem ser desagradáveis e lentos, ou seja, pode-se considerar que a

qualidade do serviço depende da energia e disposição do empregado na hora do contato

com o cada cliente. A perecibilidade dos serviços está ligada ao fato deles não poderem

ser estocados para vendas ou usos futuros. Alguns médicos cobram consultas de seus

clientes, às quais eles não compareceram porque o valor do serviço existiu apenas

naquele período. A Figura 4 abaixo resume às quatro características dos serviços:



Intan&ibilidade
Serviços que não podem
servistos, tSados ou

provados antes de serem
comprados

Serviços

Variabilidade
A qualidade dos serviços
depende de quem, quarado
e onde são propo:rcionados

Figura 4- Características dos serviços

Fonte: KOTLER, 2006.
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Inseparabilidade
Os serviços não podem
ser separados de seus

for.necedoJes

Os serviços não podem
ser estocados para venda,

ou uso }Dsteriar

Ao abordar estratégias de marketing de bens manufaturados, profissionais de

marketing abordam quatro elementos estratégicos básicos de marketing, os chamados

quatro P's (produto, preço, praça (distribuição) e promoção (comunicação», que em

conjuntos são chamados mix de marketing. Lovelock e Wirts (2006) adicionam mais

três elementos associados à entrega dos serviços, ampliando assim o mix de marketing,

para diferenciar as estratégias de serviço e bens manufaturados.

O bom gerenciamento do mix de marketing em serviços gera qualidade nos

serviços, agrega e cria valor e por conseqüêncía, pode gerar fidelidade. Lovelock e Wrts

(2006) abordam o mix de marketing associado aos serviços, contemplando os chamados

sete P's, sendo eles:

1. produto: é necessário estar atento a todos os aspectos de desempenho do serviço

que tenham potencial para criar valor para os clientes, ou seja, o produto deve ser

desenvolvido levando em conta os beneficios desejados pelos clientes;

2. praça (lugar e hora): entregar elementos do serviço à clientes envolve decisões

sobre lugar e hora da entrega, bem como sobre métodos e canais utilizados.

Rapidez e conveniência de lugar e horário para o cliente estão se tomando

determinantes na estratégia de entrega de serviço (produto deve estar na hora certa

e no momento oportuno);

3. promoção (comunicação): esse componente desempenha três papeis vitais: prover

informações e conselhos necessários, persuadir consumidores-alvo quanto aos

méritos de um produto específico e incentivá- los a agir em momentos específicos.
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Nenhum programa de marketing pode ser bem- sucedido sem comunicação eficaz;

4. preço e outros desembolsos do usuário: a estratégia de marketing em serviços

não se limita as tradicionais tarefas de determinação de preços de venda a clientes,

estabelecimento de margens para intermediários e definições de concessão de

crédito. Profissionais de marketing devem entender e procurar minimizar outros

desembolsos em que os clientes provavelmente incorreriam para comprar e utilizar

um serviço, exemplo: despesa de viagem até o local de serviço, dispêndio de

tempo, esforço fisico e mental indesejados e exposição a experiências sensoriais

negativas;

5. "physical" (ambiente físico): indícios visíveis como aparência, organização,

limpeza, equipamento e pessoal proporcionam evidências tangíveis de qualidade

de serviço de urna empresa. Por isso elas devem gerenciar as evidências fisicas

com cuidado, pois elas podem causar impacto profundo sobre as impressões dos

clientes;

6. processo: um processo é o método e a seqüência de ações no desempenho do

serviço. Processos mal elaborados podem levar à entrega de serviço lenta,

burocrática e ineficaz e resultam em clientes insatisfeitos;

7. pessoas: a qualidade dos serviços geralmente é avaliada pela interação dos clientes

com o pessoal da linha de frente de entrega do serviço. Empresas de sucesso

dedicam esforços significativos ao recrutamento, treinamento e motivação de seus

funcionário de linha de frente.

2.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO

Sabe-se que, para atingir os resultados esperados, o esforço estratégico das

empresas deve ser orientado para o atendimento das necessidades dos clientes. De

acordo com Kotler e Armstrong (2000), se um profissional de marketing fizer um bom

trabalho de identificação dessas necessidades, seus produtos serão vendidos com muita

facilidade. Acredita-se que os consumidores estimam qual oferta entregará o maior

valor, e, baseados nesse valor, fazem suas escolhas de compra. Kotler e Keller (2006)

consideram que os consumidores são maximizadores de valor, limitados por custos,

conhecimento, mobilidade e renda. Formam expectativas de valor e agem sobre ela. Sua

satisfação e probabilidade de recompra dependem dessa expectativa de valor ser ou não
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superada. "Valor percebido pelo cliente é a diferença entre a avaliação que o cliente

potencial faz de todos os beneficios e custos relativos à um produto ou serviço e às

alternativas percebidas. Já o valor total para o cliente é o valor monetário de um

conjunto de beneficios econômicos, funcionais e psicológicos que os clientes esperam

de determinado produto ou serviço. Por fim, o custo total para o cliente é o conjunto de

custos em que os consumidores esperam incorrer para avaliar, obter, utilizar e descartar

um produto ou serviço, incluindo os custos monetários, de tempo, de energia fisica e

psíquicos... Satisfação é a sensação de prazer ou desapontamento resultante da

comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de um produto ou serviço e as

expectativas do comprador. Se o desempenho não alcançar as expectativas, o cliente

ficará insatisfeito. Se alcançá-las, ele ficará satisfeito. Se o desempenho for além das

expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou encantado." (KOTLER E KELLER,

2006, p.140).
,
E necessário muito esforço para induzir consumidores satisfeitos a abandonar

seus fornecedores atuais. Infelizmente, a maior parte da teoria e prática de marketing

centraliza-se na arte de atrair novos consumidores e não em reter os existentes.

Tradicionalmente, a ênfase tem sido em vender e não em desenvolver relacionamentos.

O foco tem sido sobre a pré-venda e venda em vez das atividades pós-venda.

Entretanto, atualmente, muitas empresas estão reconhecendo a importância de

reter e satisfazer consumidores. Kotler e Keller (2006) consideram quatro fatores

interessantes sobre a retenção de clientes:

• Conquistar novos clientes pode custar até cinco vezes mais do que satisfazer e reter

os já existentes. Afmal, não é fácil induzir clientes satisfeitos a deixar de contratar

seus fornecedores atuais;

• As empresas perdem até 10% de seus clientes a cada ano;

• Conforme o setor, uma redução de 5% no índice de perda de clientes pode aumentar

os lucros de 25% a 85%;

• A taxa de lucro por cliente tende a aumentar ao longo do tempo de permanência do

cliente retido.

De acordo com Kotler (1998) existem duas maneira de reter clientes, uma é

erguer barreiras para dificultar a troca de fornecedor e a outra, que o autor considera a

melhor, é entregar alta satisfação aos consumidores. Isso toma dificil para um

concorrente superar barreiras à entrada simplesmente oferec~ndo preços menores ou
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mudando as técnicas de persuasão. A tarefa de criar forte lealdade dos consumidores é

chamada marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento envolve todas

as etapas que as empresas assumem para conhecer e atender melhor seus valiosos

consumidores a fim de fidelizá-Ios.

"O fundamento da verdadeira fidelidade está na satisfação do cliente. Clientes

muito satisfeitos ou até mesmo encantados têm maior probabilidade de se tomarem

defensores leais da empresa, consolidar suas compras com um só fornecedor e fazer o

boca-a-boca positivo. Ao contrário, a insatisfação afasta clientes e é um fator

fundamental de mudança de comportamento." (LOVELOCK E WIRTZ, 2006, p. 308).

Contudo as empresas podem fazer mais para criar vínculos mais próximos com

seus clientes. Para o caso dos serviços, Lovelock e Wirtz (2006) consideram algumas

opções que serão apresentadas abaixo:

a) vínculos baseados em recompensas: incentivos que ofereçam recompensas

baseadas na freqüência ou no valor da compra ou na combinação dos dois, sejam

eles financeiros ou não;

b) vínculos sociais: vínculos baseados em relacionamentos pessoais entre provedores e

clientes. Embora seja mais dificil e demorado desenvolver vínculos sociais com

clientes, também é mais dificil que eles sejam copiados por outras empresas.

Empresas com vínculos sociais têm mais chance de reter clientes por longo prazo;

c) vínculos de customização: esses são vínculos em que o provedor de serviços

consegue prestar serviços customizados a seus clientes fiéis, em que cada cliente é

tratado como um segmento;

d) vínculos estruturais: estimula-se a fidelidade baseada em vínculos estruturais como

por exemplo, investimentos conjuntos em projetos e compartilhamento de

infonnações, processos, e equipamentos.

e) redução dos impulsionadores de chum: identificar e eliminar os fatores que

resultam na perda de clientes existentes e na necessidade de substituí- los por novos.

Construir relacionamentos é um desafio, em especial quando uma empresa tem

muitos clientes que interagem com ela de muitas formas. Quando bem implementados,

os sistemas de gerenciamento do relacionamento com os clientes (CRM- customer

relationship management) proporcionam aos gerentes ferramentas para entender seus

clientes e modelar seus serviços e esforços de retenção. O CRM significa todo processo

pelo qual são desenvolvidos e mantidos relacionamentos com os clientes. Dado o fato
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de muitas empresas possuírem diversos clientes, com inúmeros pontos de contato e em

várias localizações diferentes, o objetivo do CRM, da perspectiva da empresa, é permitir

que ela entenda, segmente e classifique melhor sua base de clientes e concentre seus

esforços em alvos mais bem definidos (LOVELOCK E WIRTS, 2006, p. 317).

Profissionais de marketing precisam conhecer seus clientes para concentrar

esforços, e para isso as empresas tem de coletar e armazenar informações em um banco

de dados e usá-lo em suas ações de marketing. Kotler e Keller (2006, p.160) definem

banco de dados de clientes como "... um conjunto de dados abrangentes sobre clientes

atuais ou potenciais, atualizado, acessível, prático e organizado para fms de marketing,

tais como geração de indicações, venda de um produto ou serviço ou manutenção do

relacionamento com os clientes." Os autores também abordam o conceito de database

marketing, conceitllado como "o processo de construir, manter e usar os bancos de

dados de clientes e outros registros (produtos, fornecedores, revendedores) para efetuar

contatos e transações e para construir relacionamentos com os clientes.".A utilização do

banco de dados permite avaliar segmentos, tendências e necessidades individuais.

Kotler e Keller (2006) consideram que as empresas usam os bancos de dados em cinco
. ,."sltuaçoes:

1. Para identificar clientes potenciais: muitas empresas geram indicações de vendas

anunciando seus produtos ou ofertas. Os anúncios geralmente contêm um recurso de

resposta, como um formulário ou um número de telefone gratuito. O banco de dados

é construído a partir dessas respostas. A empresa seleciona dó banco de dados os

melhores cliente potenciais e em seguida entra em contato com eles na esperança de

converte- los em clientes;

2. Para decidir que clientes devem receber uma oferta em particular: as empresas

estão interessadas em realizar vendas. Elas estabelecem critérios que descrevem o

cliente- alvo ideal para determinada oferta. Em seguida, pesquisam em seus bancos

de dados os clientes que mais se aproximam desse tipo ideal. Observando as taxas

de resposta, a empresa pode atingir seu alvo com uma precisão cada vez maior. Após

uma venda, é possível estabelecer uma seqüência automática de atividades;

3. Para intensificar a fidelidade do cliente: as empresas podem despertar o interesse

e o entusiasmo do cliente lembrando- se das preferências dele ou enviado- lhe

brindes apropriados, cupons de desconto e textos de seu interesse;

4. Para reativas as compras dos clientes: as empresas podem implementar programas
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de postagem automática, que enviam cartões de felicitações, ofertas de natal ou

promoções de fnn de estação. O banco de dados ajuda a arquitetar ofertas atraentes e

oportunas;

5. Para evitar erros sérios com o cliente: como por exemplo oferecer empréstimos

com diferentes taxas de juros a um mesmo cliente, oferecer a um cliente preferencial

nada mais do que um atendimento padrão, entre outros.

As empresas estão ganhando cada vez mais excelência na gestão do

relacionamento com o cliente, para atender as necessidades individuais de clientes'

valiosos e cada vez mais conquistar sua fidelidade. Traduzir o conhecimento das

necessidades dos clientes em estratégias de relacionamento é vital para conquistar a

fidelidade deles.



3 METODOLOGIA DE PESQUISA

Para Cervo e Bervian (1996) o método é a ordem que se deve impor aos

diferentes processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado desejado,

entendendo-se por método o conjunto de processos que o espírito humano deve

empregar na investigação e demonstração da verdade.

Esta pesquisa corresponde a um estudo de caso de caráter explicativo. Neste tipo

de pesquisa o principal objetivo é tomar algo inteligível, justificar motivos. Visa,

portanto, esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, para a ocorrência de

determinado fenômeno. É um estudo quantitativo, pois trabalha com amostra, o que

permite testar as hipóteses estabelecidas nos objetivos da pesquisa, além de verificar

relações de causa e efeito, porém é baseado em uma amostra não probabilística, onde há

uma suposição de distribuição uniforme das características da população, ou seja, supõe-

se que os elementos da amostra possam representar a população.

O primeiro instrumento de coleta de dados utilizado no estudo de caso foi a

entrevista não estruturada, também chamada de entrevista aberta onde não há um roteiro

a ser seguido. A entrevista foi realizada com uma das gestoras da escola Betal.

O segundo instrumento de coleta de dados utilizado no estudo de caso foi o

questionário que se encontra no item nove (Apêndice 1). Optou-se pelo questionário por

propiciar o alcance de um maior número de respondentes além de garantir o anonimato

dos mesmos. Optou-se também a elaboração do questionário por meio da ferramenta

""~L:LLVJ...Uc"" Beta para a escola, em razão de não termos obtido autorização para divulgação do real
o
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GoogleDocs, pois desta forma o mesmo pode ser disponibilizado via internet, através do

envio de email, feito pela escola aos pais de alunos do primeiro ao nono ano, contendo o

link de acesso ao questionário, evitando extravios no percurso, do pesquisador até os

respondentes e dos respondentes de volta para o pesquisador. O questionário foi

aplicado a todos os pais de alunos do ensino fundamental do primeiro ao nono ano.



4 ESTUDO DE CASO

4.1 APRESENTAÇÃO DA ESCOLA

A escola Beta é uma escola particular, e tradicional da cidade de Caçapava.

Iniciou suas atividades em fevereiro de 1984, há vinte e sete anos, contando com apenas

vinte alunos matriculados no curso infantil e na primeira e segunda série do curso de

primeiro grau. Hoje a escola conta com ensino infantil, fundamental e médio, juntos

totalizando mais de 500 alunos. Pode-se dizer que a empresa Beta é uma instituição já

consolidada no mercado em que atua.

A escola possui um site que foi desenvolvido recentemente (2010), que ainda

não foi concluído totalmente e por isso sua divulgação é feita no chamado "boca a

boca", contando também com alguns outdoors espalhados pela cidade de Caçapava e,

casualmente, via rádio e publicações de eventos em jornais de baixa circulação. A

comunicação entre escola e seus clientes (pais de alunos do primeiro ao nono ano do

ensino fundamental) é feita sempre via correio (entrega de boletim escolar) e bilhetes

nos quais se encontram infonnações de eventos entre outras coisas. A escola propicia

reuniões periódicas a cada fim de trimestre do ano letivo, onde se encontram apenas

professores, podendo os pais conversar com cada um deles e em caso de necessidade de

contato com a coordenação ou direção a escola se disponibiliza para o agendamento de

horários.

Encontra-se na escola instalações modernas, como ar-condicionado, data show e

estrutura de som em todas as salas, de modo a proporcionar conforto e recursos

audiovisuais às aulas expositivas, além de contar com uma ampla biblioteca, laboratório
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de informática, sala de artes e um laboratório para o desenvolvimento de aulas de

química e física. A escola possui vasto material esportivo, proporcionando aulas de

educação física, além de escolhinhas de futebol, basquete e vôlei. Os alunos

matriculados também possuem a oportunidade de desfrutar de aulas de canto, teatro e

ginástica olímpica. A escola possui participação recorrente em eventos esportivos

municipais e interescolares para garantir a integração entre escola e sociedade, além de

um evento esportivo anual próprio que mobiliza todos os alunos da escola além dos pais

que possuem a oportunidade de assistir aos jogos, entre outras apresentações anuais

como as de canto, ginástica olímpica e teatro.

A escola possui ampla área de convivência (pátio) que oferece diversas

atividades durante o período de recreio (tênis de mesa, xadrez, damas, peteca, pernas de

pau, entre outras), cantina com comidas diversificadas e dois parques onde as crianças

que se encontram até o segundo ano do ensino fundamental podem desfrutar dos

brinquedos que se encontram lá.

Por ser diferenciada quanto às instalações e proporcionar diversas atividades

extracurriculares possui preço acima do praticado por seus concorrentes.

4.1.1 Missão da Escola Beta

Proporcionar educação de qualidade, assumindo o compromisso de desenvolver

o respeito ao próximo e a consciência social, além do desenvolvimento do raciocínio

lógico, espírito crítico e de estimular a consciência reflexiva dos alunos.

4.1.2 Visão de Futuro da Escola Beta

"Ser a instituição de ensino de referência no Vale do Parat'ba, assegurada pelo seu

projeto pedagógico e desenvolvimento humano."

4.2 PESQUISA
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A pesquisa iniciou-se com uma entrevista aberta com uma das gestoras da escola

Beta, onde ela deixou explícito um problema enfrentado: a escola não consegue

comunicar aos seus clientes o bom serviço que presta.

Desta forma, foi elaborado o questionário que se encontra no item nove

(Apêndice 1), e enviado pela escola a todos os pais de alunos do ensino fundamental do

primeiro ao nono ano. O ensino fundamental possui 414 alunos contando com 644 pais,

dos quais 44,56% (287 pais) responderam o questionário.

4.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS

o questionário, que se encontra no item nove (Apêndice 1) deste trabalho,

utilizado para obtenção dos dados da pesquisa, contém quinze questões, às quais

apresentaram os resultados que serão analisados à seguir.

A primeira questão é referente à quantidade de filhos que o respondente possui

na escola. Percebe-se que a maioria deles, 92% dos respondentes, o que corresponde a

263 pais, possui um filho na escola, enquanto que 6% (19 pais) possuem dois filhos, 2%

(5 pais) possuem três filhos e nenhum respondente possui quatro filhos ou mais (Gráfico

1).

Quantos fIlhos você possui na escola?
2 filhos 34i8u>lnais
6% 20/.0%

Gráfico 1- Questão um do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor
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A segunda questão refere-se ao ano em que se encontram os filhos do

respondente, considerando sempre o filho mais velho (Gráfico 2).

Em qual ano seu fIlho se encontra? Caso
possua mais de um fIlho estudando na

escola, considere apenas o ano em que se
encontra o rIlho mais velho.

1
3% 2 3

8% 5% 4

5
8%

4%

Gráfico 2- Questão dois do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor

Este gráfico sugere que 65% dos filhos dos respondentes estão acima do sexto

ano.

A terceira questão é referente ao tempo em que o filho (s) do respondente se

encontra na escola, considerando o filho que está a mais tempo (Gráfico 3).

Há quanto tempo seu fIlho está estudando na
escola? Caso possua mais de um fIlho

estudando na escola, considere apenas aquele
que está a mais tempo.

lano
12%



Gráfico 3- Questão três do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor
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o gráfico 3 junto aos dois anteriores, reflete a primeira informação importante

em relação à escola Beta. Mais de 50% dos pais possuem filhos há quatro anos ou mais

na escola, além de outros 20% possuírem filhos há três anos na escola, ou seja, mais de

70% dos pais possuem filhos há mais de três anos na escola. Considerando que 92% dos

pais possuem apenas um filho na escola e que 65% dos pais possuem filhos acima do

sexto ano na escola, percebe-se que a escola Beta possui grande nível de clientes que

mantém seus filhos na escola ano à ano, sustentando a idéia da fidelização via marketing

de relacionamento.

A quarta questão está relacionada à comunicação da escola com clientes

potenciais. O gráfico reflete exatamente o tradicionalismo da escola Beta. Por possuir

um site criado recentemente (2010), pouco divulgado, investir muito pouco em

propagandas via rádio, jornais e outdoor, e pela cidade de Caçapava ser relativamente

pequena (aproximadamente 80.000 habitantes), o chamado "boca à boca" representa

93% dos meios como os clientes ficam sabendo do serviço prestado pela escola (Gráfico

4).

Como você ficou sabendo a respeito do td• ou oor
serviço prestado pela escola? 7%

Gráfico 4- Questão quatro do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor
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A quinta questão refere-se à comunicação feita pela escola em seu primeiro

contato com o cliente. Verifica-se que a comunicação para a maioria dos clientes foi

considerada eficaz, gerando satisfação plena à maioria deles. Isso sugere que a escola

Beta possui boa linha de frente, além de garantir um serviço de qualidade quando da

primeira impressão dos clientes (Gráfico 5).

Como você classifica a apresentação do
serviço quando do seu primeiro contato com

a escola, considerando seu grau de
satisfação? Atribua uma nota de 1 a

S, considerando 1 totalmente insatisfeito e 5
plenamente satisfeito.

98 116

73

1-
Totalmente
insatisfeito

2 3 4 5-
Plenamente
satisfeito

Gráfico 5- Questão cinco do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor

Depois de verificado que a escola garante uma boa primeira impressão aos seus

clientes, o gráfico seis enfatiza a ideia de qualidade do serviço prestado pela escola. O

gráfico resultante da aplicação da sexta questão do questionário revela que os clientes

foram motivados por matricular seu(s) filho(s) na escola Beta em sua maioria pela

proposta pedagógica da escola (29,85%), instalações e equipamentos (23,58%) e oferta

de atividades extracurriculares (22,18%), enfatizando que a escola possui nível de

qualidade superior ao setor em que atua na cidade de Caçapava.

EC. urt: \.!~.~. ~\nT ..P:blioteca do Aterra r

OlO UN(\!E..r~~·;Ti~Rf(JDE 'VOlTAREDO O
6digo da O!Jra I t:ódígo do Exempl
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Quanto à apresentação do serviço, quais
aspectos motivaram sua decisão por

mátricular seu(s) ftlho(s) na escola? Assinale
as três mais relevantes.

257
203 191

85 91
34
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Gráfico 6- Questão seis do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor

o gráfico sete é o resultado da aplicação da questão sete do questionário.

Observa- se que apesar da escola estimular seus clientes a serem ativos na vida escolar

de seu(s) filho(s), de maneira que a escola seja frequentada mais vezes também para fins

de avaliação de seu serviço, existe uma concentração maior de clientes em níveis mais

esporádicos de frequência à escola.

Como você classifica seu contato com a escola
para fins de avaliação do serviço prestado por

ela, considerando a frequência com que
procura a escola para isso? atribua uma nota

de 1 a 5, considerando 1 muito
esporadicamente e 5 muito frequentimente.

95
82

41 44
27

Gráfico 7- questão sete do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor
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o gráfico oito representa a importância que possui para os clientes o fato da

escola Beta realizar reuniões periódicas com os pais ao longo do ano letivo. Verifica-se

que os clientes consideram a realização de reuniões periódicas ao longo do tempo algo

de grande nível de relevância.

Você considera importante a escola realizar
reuniões periódicas com os pais? Atribua nota

de 1 à 5, considerando 1 irrelevante e 5
extremamente relevante.

174

98

15

Gráfico 8- Questão oito do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor

A questão nove do questionário reflete quais representates da escola Beta os

clientes consideram importante estarem presentes nas reuniões periódicas realizadas

pela escola ao longo de um ano letivo. Desta forma observa-se que 43% dos

respondentes consideram importante estarem professores, coordenação pedagógica e

direção da escola, enquanto que 35% dos respondentes consideram importante estarem

professores e coordenação pedagógica. Lembrando que a escola Beta em suas reuniões

possui apenas professores presentes, 78% dos respondentes não estão de acordo

enquanto que os 22% restantes estão de acordo com essa política das reuniões periódicas

da escola Beta (Gráfico 9).
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somente
professores

22%

Quem você considera importante estar
presente nas reuniões periódicas realizadas

pela escola?

Gráfico 9- Questio nove do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor

o gráfico dez reflete a opnião dos respondentes em relação ao fato da escola ser

ou não aberta ao diálogo. Vereficando-se que em sua maioria, os clientes da escola Beta

consideran-na uma escola aberta ao diálogo, 89% dos respondentes consideram que sim

e apenas 11% consideram que não, o que revela uma boa capacidade da escola se

relacionar com seus clientes.

Em sua opniio a escola é aberta ao diálogo
(criticas e sugestões)?

Gráfico 10- Questão dez do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor
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A questão onze do questionário reflete a opnião dos clientes perante a abordagem

que a escola faz com relação às críticas e sugestões que recebe de seus clientes. O

gráfico onze aponta o fato de que alguns dos clientes que consideram a escola aberta ao

diálogo (criticas/sugestões), não se sentiram compreendidos e atendidos ao fazerem uma

critica ou sugestão. Enquanto que no gráfico dez 89% dos respondentes consideram-na

uma escola aberta ao diálogo, neste gráfico apenas 72% dos respondentes se sentem

atendidos e compreendidos ao apresentarem algum tipo de critica ou sugestão. A escola

ainda apresenta um bom nível de responsividade à seus clientes, considerando que nem

sempre ela pode atender a uma sugestão que recebe.

Nas vezes em que fez solicitações ou
apresentou criticasl sugestões a escola você se

sentiu compreendido(a) e atendido(a)?

Gráfico 11- Questão onze do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor

Os três gráficos doze, treze e quatorze apontam o quanto os clientes da escola

Beta se sentem à vontade para fazer contato espontâneo com professores, coordenação

pedagógica e direção da escola. Desta forma, pode-se verificar que apesar da maioria

dos clientes se sentirem à vontade para fazer contato com os professores de seu(s)

filho(s), os 30% que não se sentem à vontade para falar com os professores não

correspondem aos níveis daqueles que não se sentem à vontade para falar com a

coordenação pedagógica e com a direção (15% e 13% respectivamente), este nível está

muito acima. Isso demonstra que o cliente está mais à vontade para falar com a
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coordenação e a direção através de contato espontâneo do que com os professores do(s)

seu(s) filho(s).

Você se sente à vontade para fazer contato
espontâneo com os professores do seu filho?

Gráfico 12- Questão doze do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor

Você se sente à vontade para fazer contato
espontâneo com a coordenação pedagógica?

Gráfico 13- Questão treze do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor



Voce se ente à vontade para fazer contato
espontâneo com a direção da escola?

Gráfico 14- Questão quatorze do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor

A última questão do questionário, questão quinze, aborda o tema do meio de

comunicação que mantém um relacionamento entre escola e clientes mais eficaz,

considerando a comunicação de atividades extracurriculares, eventos, divulgação de

notas e boletim escolar. Desta forma, obeservou-se que 85% dos respondentes

consideram mais eficaz o uso da internet para este tipo de comunicação, estando 51%

dos clientes considerando o uso de um portal mais eficaz e 34% considerando o uso de

email mais eficaz. Cabe ressaltar que 15% (9% bilhetes e mais 6% correio) consideram

menos eficaz os métodos utilizados pela escola (gráfico 15).
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email
34%

Além das reuniões, qual dos canais de
comunicação você considera mais efetivo para

o relacionamento entre a escola e
você, considerando a comunicação de

atividades
extracurriculares, eventos, divulgação de notas

e boletim escolar?

reio bilhetes
6% 9%

Gráfico 15- Qestão quinze do questionário

Fonte: Elaborado pelo autor



5CONCLUSÔESE RECOMENDAÇÔES

Após a análise feita, baseada nos resultados obtidos pela aplicação do

questionário, pode-se tirar algumas conclusões sobre a escola Beta. A primeira delas é

que a escola possui um bom nível de clientes que permanecem utilizando o serviço

prestado com o passar dos anos: 71% dos respondentes possuem filhos há mais de três

anos estudando na escola Beta, enfatizando que a escola possui um diferencial de

mercado perante seus concorrentes. Isso demonstra a capacidade da organização em

manter um relacionamento com seus clientes ao longo do tempo, além de entregar alta

satisfação à eles, de forma que ela consiga retê-los ao longo dos anos, o que de acordo

com Kotler (1998) toma difícil para um concorrente persuadi-los simplesmente

oferecendo preços menores.

Resgatando a citação de Lovelock e Wirts (2006, p. 308) "O fundamento da

verdadeira fidelidade está na satisfação do cliente. Clientes muito satisfeitos ou até

mesmo encantados têm maior probabilidade de se tornarem defensores leais da empresa,

consolidar suas compras com um só fornecedor e fazer o boca- a- boca positivo.",

observa-se que a organização possui um serviço que oferece alto valor à seus clientes e

que além disso os clientes percebem esse diferencial oferecido à eles, garantindo sua

satisfação. Desta forma, a comunicação com clientes potenciais feita pela escola é quase

que exclusivamente feita pelo chamado "boca a boca", onde uma parcela pouco

representativa desses clientes potenciais é influenciada por outdoors.

A apresentação do serviço feita pela escola no primeiro contato com o cliente

garante altos níveis de satisfação aos clientes, o que é um ponto forte, pois esse primeiro

contato tem grande influência na escolha de uma escola feita pelos pais de alunos.
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Verificou-se que os diferencias da escola que fizeram com que os pais tomassem a

decisão de matricular seu(s) filho(s) foram: a proposta pedagógica (29,85%); instalações

e equipamentos (23,58%) e oferta de atividades extracurriculares (22,18%) que juntos

totalizam 75,61% dos motivos expostos no questionário. Cabe ressaltar, que este

resultado está de acordo com a visão da escola, que possui como um dos objetivos ser a

instituição de ensino de referência no Vale do Paraíba, assegurada por seu projeto

pedagógico, invalidando a informação de que a escola não consegue comunicar seu

diferencial pedagógico, além de estar colhendo frutos dos investimentos em infra

estrutura, validando o fato da comunicação da escola enfatizar aspectos como este, e isto

servir como base para os pais avaliarem a escola.

Observa- se que o preço foi o menor dos fatores que motivaram os clientes a

matricular seus filhos na escola, sugerindo que os clientes estão dispostos a pagar mais

caro ou abrir mão dos meios de pagamento oferecidos por outras escolas para desfrutar

do serviço prestado pela escola Beta, validando mais uma vez a teoria de Kotler (1998)

onde uma empresa ao entregar alta satisfação aos consumidores ergue barreiras contra a

concorrência, de forma que ela não consiga persuadir seus consumidores oferecendo

preços mais baixos.

Os clientes da escola consideram importante a abertura da escola ao diálogo e

consideram-na uma escola disposta a isso. Ela está aberta a críticas e sugestões, porém

pode-se notar que um nível considerável de pais de alunos não está à vontade para fazer

contato espontâneo com os professores de seus filhos. A escola pode criar espaços e

meios para que isso seja revertido. Ela pode disponibilizar um e-mail onde pais possam

se relacionar com professores via internet ou disponibilizar horários para que esses

encontros possam se concretizar na própria escola.

Para uma comunicação efetiva a escola deve proporcionar múltiplas formas para

tal. Isso é proporcionado através de reuniões induzidas a cada final de trimestre. Os pais

de alunos consideram as reuniões periódicas realizadas pela escola de grande

importância, porém a escola comete um equívoco ao manter presente nas reuniões

apenas professores, pois a pesquisa demonstra que 78% dos respondentes consideram

importante a presença da coordenação pedagógica e outros 43% consideram importante

também a presença da direção da escola. Observou-se também que a maioria dos pais

procura a escola de maneira mais esporádica do que freqüentemente. A escola pode

incentivar uma maior participação dos pais na escola de forma a manter um contato mais
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constante com eles. Ela poderia fazer isso através da criação de mais reuniões ou através

do desenvolvimento de projetos artísticos/ culturais que levassem os pais à escola para

fms de avaliação do serviço prestado por ela, desta forma ela garantindo uma

comunicação mais efetiva do serviço que presta atualmente.

Um segundo equívoco que a escola comete é a utilização de bilhetes e dos

correios para comunicação de atividades extracurriculares, eventos, divulgação de notas

e boletim escolar. 85% dos seus clientes preferem a internet como meio para tal. A

escola pode explorar mais a internet através da criação de um portal interativo, já que é

uma necessidade que foi verificada na pesquisa. Além de ser um meio mais moderno e

mais rápido de comunicação, evita extravios, e como os pais em sua maioria recorrem à

escola de maneira mais esporádica, o portal seria uma solução para que estes pais

pudessem acompanhar aquilo que ocorre na escola, manteria os pais mais próximos e

mais informados, além de servir como bom meio de manter relacionamento com eles e

de promover seu serviço de maneira mais ampla.

Pode-se dizer que a escola Beta possui alguns pontos ineficazes de comunicação,

como a utilização de bilhetes e correios, porém ainda assim ela garante um

relacionamento que gera satisfação à seus clientes e por isso eles mantém seus filhos

estudando nela, mesmo que o preço seja superior ao dos concorrentes.

Desta forma, pode-se dizer, com relação às hipóteses, que os clientes consideram

importante a abertura da escola ao diálogo, além de considerarem importante o fato de

ela criar espaços e meios para tal. A escola realiza um diálogo efetivo, pois cria formas

espontâneas e induzidas para tal. Contradizendo a informação do fato da escola não

conseguir comunicar seu diferencial pedagógico, percebe-se que ela consegue

comunicá-lo. A comunicação feita pela organização põe em evidência aspectos como

infraestrutura, e isso serve como base para que seus clientes façam uma avaliação do

serviço que ela presta. Por fim, a comunicação clara e bem programada das atividades

extracurriculares é importante para não causar ruídos na relação entre cliente e escola.

Desta forma percebe-se que a escola possui alguns ruídos na comunicação de atividades

extracurriculares, pois utiliza de métodos dos quais seus clientes consideram ineficazes.



6 LIMITAÇÕES

A pesquisa deste trabalho foi baseada em um questionário de onde se foi feita

uma análise e a partir desta análise tirou-se algumas conclusões sobre a escola Beta.

Porém, como foi uma pesquisa baseada em questionário existem algumas limitações

ligadas à ela. A primeira delas é que nem todos os clientes da escola responderam o

questionário, logo, por se ter trabalhado com uma amostra não probabilística, trabalhou-

se com a hipótese de distribuição uniforme das características da população pelos

elementos da amostra. Desta forma não se pode fazer uma inferência sobre a população

baseando-se na amostra. A segunda limitação está ligada ao fato de não se conhecer as

circunstâncias que o questionário foi respondido, o que pode ter enviesado a pesquisa.
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7 PROPOSIÇÕES DE NOVOS ESTUDOS

Este trabalho concentrou-se apenas na investigação do relacionamento cliente-

escola baseado na eficiência da comunicação entre a escola e os seus clientes sobre o

serviço que ela presta. Desta forma, outros trabalhos podem ser desenvolvidos baseados

em um dos outros pilares do mix marketing, como a preço, praça ou distribuição e o seu
impacto no relacionamento da escola com seus clientes.
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9APENDICE 1

Questionário

1) Quantos filhos você possui estudando na escola?
a- 1 b- 2 c- 3 d- 4 ou mais

2) Em qual ano seu filho se encontra? Caso possua mais de um filho estudando na
escola, considere apenas o ano em que se encontra o filho mais velho.
a-l° d-4° g_7°
h-2° e-50 h-8°
c-3° f-6° i-9°

3) A quanto tempo seu filho está estudando na escola? Caso possua mais de um filho
estudando na escola, considere apenas aquele que está há mais tempo.

a-I ano b-2 anos c-3 anos d-4 ou mais

4)Como você ficou sabendo a respeito do serviço prestado pela escola?
a-jornal h-internet c-outdoor d-amigo/parente

5) Como você classifica a apresentação do serviço quando do seu primeiro contato com
a escola, considerando o seu grau de satisfação?
Atribua uma nota de I à 5, considerando 1 totalmente insatisfeito e 5 plenamente
satisfeito.

6) Quanto à apresentação do serviço, quais aspectos motivaram sua decisão por
matricular seu(s) filho(s) na escola? Assinale as três mais relevantes.
( ) proposta pedagógica e metodologia de ensino;
( ) instalações e equipamentos;
( ) equipe pedagógica;
( ) material didático;
( ) oferta de atividades extracurriculares;
( ) preço e condições de pagamento.

7) Como você classifica seu contato com a escola para fms de avaliação do serviço
prestado por ela, considerando a freqüência com que procura a escola para isso? Atribua
uma nota de 1 à 5, considerando I muito esporadicamente e 5 muito frequentemente.
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8) Você considera importante a escola realizar. reuniões periódicas com os pais! Atribua
nota de 1 à 5 considerando 1 irrelevante e 5 extremamente relevante.

9) Quem você considera importante estar presente nas reuniões periódicas realizadas
pela escola?
a- somente professores b- professores e coordenação pedagógica
c- professores, coordenação pedagógica e direção

10) Em sua opinião, a escola é aberta ao diálogo (críticas e sugestões)?
( ) Sim ( ) Não.

11) Nas vezes em que fez solicitações ou apresentou críticas/sugestões à escola você se
sentiu compreendido( a) e atendido( o)?
( ) Sim ( ) Não.

12) Você se sente à vontade para fazer contato espontâneo com os professores do(s)
seu(s) filho(s)?
( ) Sim ( ) Não

13) Você se sente à vontade para fazer contato espontâneo com a coordenação
pedagógica?
( ) Sim ( ) Não

14)Você se sente à vontade para fazer contato espontâneo com a direção da escola?
( ) Sim ( ) Não

15) Além das reuniões, qual dos canais de comunicação você considera mais efetivo
para o relacionamento entre a escola e você, considerando a comunicação de atividades
extracurriculares, eventos, divulgação de notas e boletim escolar?
a- email b- correio c- bilhetes d- portal (site)


