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A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DE RELACIONAMENTO EM EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE: UM ESTUDO DE CASO NA ANAGRAMA PUBLICIDADE EM 

VOLTA REDONDA 

 

 

RESUMO 

 

O avanço da tecnologia ocasionou uma série de transformações no ambiente mercadológico, 

deixando o cenário mais competitivo. Setores ligados à comunicação tiveram um impacto 

direto devido à velocidade da informação, com isso, o cliente passa a ser o foco das atenções, 

o que leva as organizações a buscar estratégias para atrair e reter o cliente, dando origem ao 

marketing de relacionamento. Este artigo se propõe a conhecer as estratégias de Marketing de 

Relacionamento e verificar se estas são importantes para o desempenho de uma empresa de 

pequeno porte no setor de comunicação nos dias de hoje. Para isso escolheu-se a 

ANAGRAMA PUBLICIDADE, de Volta Redonda, onde foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com um dos gestores com o intuito de conhecer as estratégias da empresa, 

bem como o uso de determinadas ferramentas e a importância destas para manter o cliente sob 

a atenção dos gestores. Ao longo deste trabalho discute-se o conceito de Marketing e sua 

evolução até o Marketing de Relacionamento, como ênfase no CRM – Customer Relationship 

Management e algumas ferramentas de apoio a este processo. 

  

 

Palavras-chaves: Marketing; Marketing de Relacionamento; CRM; Micro e Pequenas 

Empresas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ambiente mercadológico se apresenta em constante transformação, impactando 

diretamente determinados setores devido ao avanço da tecnologia, que impulsiona a 

velocidade da informação, exigindo uma gestão mais eficaz do marketing, o qual tem função 

de estar atento às necessidades do cliente, segundo Kotler e Keller (2006).  

Nessa evolução, surge o conceito de marketing de relacionamento, sendo que o mesmo 

tem ganhado espaço em muitos trabalhos acadêmicos nas últimas décadas. Nas organizações 

ele se mostra como uma alternativa para que as empresas, além de conquistar novos clientes, 

possam mantê-los, já que o objetivo é cultivar um relacionamento duradouro com o cliente, 

no qual ambas as partes ganham, podendo ser um diferencial para a empresa. 

As grandes organizações contam com departamentos específicos de marketing e o 

custo de implantação de determinados sistemas associados ao marketing de relacionamento é 

condizente com a realidade destas, sendo muitas vezes incorporados com facilidade pela 

gerência, enquanto que micro e pequenas empresas se deparam com limitações quanto ao uso 

de determinadas ferramentas devido ao alto custo. 

Isso nos instiga a compreender como micro e pequenas empresas fazem para se manter 

no mercado, considerando as exigências do marketing de relacionamento e os investimentos 

em tecnologia a ele associados, já que a informatização nessa área auxilia a empresa na 

redução dos custos de transação com seus clientes fiéis e facilita a execução de tarefas 

direcionadas a eles. Surge, então, o questionamento que motivou esta pesquisa: o Marketing 

de Relacionamento e o uso de suas ferramentas podem auxiliar na fidelização dos clientes em 

micro e pequenas empresas?  

Como objeto de estudo, escolheu-se a ANAGRAMA PUBLICIDADE, onde foi 

realizada uma entrevista semiestruturada com um de seus gestores, buscando analisar a 

utilização do Marketing de Relacionamento bem como o uso de suas ferramentas e verificar a 

importância destas na fidelização dos clientes de uma empresa de pequeno porte em Volta 

Redonda.  

 O trabalho está estruturado da seguinte forma: o capítulo um contém a introdução, o 

tema e a justificativa do estudo; o capítulo dois apresenta os objetivos do trabalho; o capítulo 

três apresenta a revisão da literatura, que são os conceitos base para o estudo de caso; o 

capítulo quatro aborda os procedimentos metodológicos; a partir do estudo de caso, apresenta-
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se a os resultados no capítulo cinco; e, por fim, apresenta-se o capítulo seis com a discussão e 

conclusões, contribuições, limitação da pesquisa e proposições para novos estudos.  

 

1.1 Justificativa 

 

O cenário mercadológico atual apresenta uma variedade de produtos e serviços, muitas 

vezes similares, caracterizando uma alta competitividade no mercado. Com isso, novas 

estratégias precisam ser pensadas na busca da obtenção de vantagem competitiva. A 

concorrência acirrada exige que as organizações conheçam, selecionem e invistam em um 

relacionamento com o cliente com intuito que este seja de longo prazo, o que despertou 

interesses em estudos sobre o marketing de relacionamento a partir dos anos 90, dado as 

estratégias de retenção e fidelização dos clientes tornaram-se indispensável para as empresas.  

Outro ponto relevante decorre das mudanças no ambiente como: alteração no perfil do 

consumidor, implantação de tecnologias modernas e novas formas de publicidade fazendo 

com que o Marketing de Relacionamento seja visto como um grande aliado, uma vez que 

busca conhecer cada cliente e suas preferências, possibilitando antecipar-se aos concorrentes, 

oferecendo o que o cliente deseja, além trabalhar com uma diversidade de ofertas para 

variados públicos. 

Também é importante salientar o papel que as empresas de pequeno porte têm 

assumido na economia ultimamente. Elas vêm crescendo, principalmente no Brasil, por isso 

para manterem se no mercado é preciso ter algum diferencial capaz de fidelizar os clientes. 

As pequenas e médias empresas, que já existiam antes mesmo das empresas maiores, 

vêm se destacando atualmente na economia do Brasil. Isso por que esse tipo de modalidade 

empresarial tem atuado de forma intensa no segmento de comércio e de serviços no país. 

Consequentemente, o número de empregos e a renda gerada por essas empresas vêm 

crescendo.  

Apesar dos benefícios econômicos e sociais que as empresas menores promovem, 

alguns especialistas e instituições encontram dificuldades de classificar as organizações na 

modalidade de pequeno porte, porque essas unidades empresariais têm características 

próprias, e a tentativa de conceituá-las deveria considerar um conjunto de critérios. 

No entanto, segundo a Lei Complementar Federal 123/2006 é considerada uma 

empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta anual for superior a R$ 360.000,00 e 

igual ou inferior é R$ 3.600.000,00.  
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Dados, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2001), apontam que: 

 
[...] as micro e pequenas empresas, nas atividades de comércio e serviços cobrem 

cerca de 80% da atividade total do segmento, tanto em termos da receita gerada 

como das pessoas nele ocupadas. 

 

Portanto, as pequenas e médias empresas são muito relevantes para a economia do 

país. É um ramo promissor para manutenção e geração de empregos. E devido aos incentivos 

dados pelo governo, como por exemplo, na apuração e recolhimento dos impostos em um 

regime único, vantagens em licitações e rapidez nas decisões, a tendência é que aumente o 

número de empresas desse porte. 

Sendo assim, este tema é muito importante para a área da administração, além de 

contribuir para que outros pesquisadores que queiram ampliar o estudo para um número maior 

de empresas, ou para outros segmentos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho busca conhecer as principais ferramentas de Marketing de 

Relacionamento e analisar a importância destas na fidelização do cliente em micro e pequenas 

empresas, tomando como caso de estudo uma empresa de publicidade em Volta Redonda. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho consistem em: 

I. Apresentar sucintamente o Marketing de Relacionamento e suas 

ferramentas; 

II. Verificar o uso do marketing de relacionamento e de suas ferramentas na 

Anagrama Publicidade e a importância que a empresa da às mesmas; 

III. Verificar se a empresa conhece Customer Relationship Management (CRM) 

e o que pensa sobre a implantação desta ferramenta. 

IV. Analisar se as ferramentas de Marketing de Relacionamento podem ter 

contribuído para a permanência da empresa no mercado; 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Marketing 

 

3.1.1 Evolução Histórica do Marketing 

 

Segundo Shaw & Jones (2005), o marketing teve um enfoque acadêmico no início do 

século XX, nos Estados Unidos, devido ao momento econômico, em que se fazia necessário 

delinear estratégias eficazes para vendas, embora Shaw & Jones (2005) admitam que práticas 

de vendas existam desde as primeiras relações comerciais na antiguidade. Las Casas (2001) 

também compartilha dessa ideia, pois afirma, que embora as atividades estratégicas de vendas 

não estivessem explícitas ou nomeadas como marketing, estas surgiram juntamente com o 

início do comércio. 

Cobra (2009), ao discorrer sobre os momentos históricos do marketing, destaca que, 

na era da produção, até 1925, nos países desenvolvidos, a preocupação consistia basicamente 

em aumentar a quantidade produzida, uma vez que a demanda era maior que a produção. Com 

o ganho de eficiência do processo produtivo e o aumento da concorrência, torna-se necessário 

empregar maiores esforços para a venda, ou seja, convencer os clientes sobre os benefícios do 

produto, sendo denominado pelo autor como era das vendas. 

Ainda Cobra (2009), afirma que após a crise de 1929, o mercado encontrava-se com 

poucos consumidores e grande capacidade produtiva, tornando a sobrevivência das 

organizações condicionada ao atendimento dos anseios do mercado, fato que inaugurou a era 

do marketing propriamente dita. 

 

3.1.2 Conceito de Marketing  

 

Segundo Kotler (1998, p. 27), “marketing é um processo social e gerencial pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de 

produtos de valor com outros”. Ainda Kotler (1998), diz que o papel do marketing está 

relacionado aos meios que uma empresa utiliza para alcançar seus objetivos, ou seja, é preciso 

uma antecipação aos concorrentes, buscando atender determinado segmento de mercado da 

melhor maneira possível. 
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Nesse mesmo raciocínio, Peter (2000) refere-se ao marketing como responsável pelos 

procedimentos de venda, objetivando os benefícios que o cliente e a empresa receberão. 

Enquanto para Las Casas (2006, p.3) “o marketing é um processo muito amplo sendo 

necessário o conhecimento e entendimento de todos seus componentes”. 

Kotler e Armstrong (2007, p.4) definem marketing como o processo pelo qual as 

empresas criam valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos com eles para 

capturar seu valor em troca. Os autores afirmam que esse processo de marketing envolve 

cinco etapas que partem de conhecer o mercado, as necessidades do cliente até o alcance da 

troca de valores entre a empresa e o cliente, como mostra a figura. 

 

Figura 1: Um modelo simplificado do processo de marketing 

 

 

 

 

Fonte: Kotler e Armstrong (2007, p.4). 

 

 

Ainda Kotler e Armstrong (2007, p.5), ressaltam que o valor e a satisfação são 

componentes fundamentais do desenvolvimento e gestão do relacionamento com o cliente.  
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3.1.3 Desenvolvimento de um Mix Integrado de Marketing 

 

Las Casas (2006, p.3) defende que, embora o principal objetivo do marketing seja a 

venda, ele também é utilizado com o intuito de coordenar os processos de troca, alinhar as 

estratégias da empresa ao mercado, aumentar o conhecimento dos consumidores sobre o uso e 

benefícios de determinado produto/serviço, dentre outras ações. 

Ainda Las Casas (2006) discorre que, para a comercialização ocorrer é necessário 

levar em conta quatro fatores: produto, preço, ponto de venda e promoção, conhecidos como 

Composto de Marketing (Marketing Mix). 

Nesse sentido, Kotler e Armstrong (2007, p.42) definem o composto de marketing, 

também chamado de 4 Ps, da seguinte forma: 

● Produto: como a combinação de bens e serviços que a empresa oferece para o 

mercado-alvo. 

● Preço: como o estabelecimento do valor que clientes têm de pagar para obter o 

produto, além das facilidades para a efetivação da compra. 

●Praça: como as atividades da empresa voltadas para a disponibilização do produto 

aos consumidores-alvo. 

●Promoção: como as atividades destinadas a comunicar os pontos fortes do produto e 

convencer os clientes-alvos a comprá-lo, além da manutenção de canais de comunicação com 

os clientes. 

Para Kotler (1998), o composto de marketing ou mix de marketing são fatores 

controláveis na organização, podendo estes ser administrados de forma alinhada às estratégias 

da organização, direcionando-os ao público-alvo que se busca alcançar. Com isso, Kotler e 

Armstrong (2007) apresentam as ferramentas de marketing de cada uma das variáveis na 

figura 2. 
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FIGURA 2: Os 4Ps do mix de marketing 

 

 

Fonte: Adaptado de Kotler e Armstrong (2007, p.42). 

 

3.2 Marketing de Relacionamento 

 

O Marketing de Relacionamento é um tema que vem ganhando espaço no campo 

teórico. Madruga (2010) afirma que a partir da década de 80 começam os trabalhos 

acadêmicos na área, apesar da essência do relacionamento com o cliente estar presente desde 

a era pré-industrial, século XVIII e XIX onde o comerciante conhecia os desejos de seus 

clientes a quantidade e a frequência que estes compravam determinada mercadoria, 

possibilitando atendê-lo na medida do possível. 

Levitt (1983) escreve sobre a venda como o inicio do relacionamento, o qual deve ser 

o ponto de partida para algo duradouro, que ele chama de pós-venda. E ainda diz que a 

empresa deve administrar este relacionamento como bem da organização. 

Rapp e Collins (1988) aprofundaram mais a ideia de se desenvolver relacionamentos a 

partir da primeira venda, visando a fidelidade do cliente no futuro. Seguindo essa linha, 
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Mckenna (1992) discorre sobre a necessidade de a organização integrar o cliente à empresa, 

desenvolvendo uma relação de troca, benefícios mútuos e confiança. 

Segundo Vavra (1992), em um mercado competitivo, a necessidade de satisfazer os 

clientes e fidelizá-los torna-se fundamental. Com isso a empresa deve estar atenta aos desejos 

e necessidades dos clientes, sendo essencial uma boa comunicação entre as partes. Partindo 

desse princípio, Nickels e Wood (1999) enfatizam o marketing de relacionamento como um 

processo, e diz que este deve ser duradouro e beneficiar tanto o cliente como a empresa, dado 

que o primeiro pode se expressar contribuindo com o segundo na busca de melhores produtos 

e serviços, uma vez que este saberá o que o cliente quer. Complementando, Kotler (1998) diz 

que o marketing de relacionamento consiste na construção de relações satisfatórias no longo 

prazo com alguns consumidores, fornecedores e distribuidores, visando reter a preferência 

destes, além de expandir as relações comerciais.  

Ainda Kotler (1998), discorre sobre a importância da construção de uma “rede de 

marketing” nas empresas, onde todos os envolvidos se apoiem e obtenham os benefícios da 

mesma. Também cumpre destacar que deve existir dedicação da empresa à equipe de vendas, 

pois esta é responsável por conquistar o cliente.  

Para Kotler (1998, p.30), “marketing de relacionamento é a prática da construção de 

relações satisfatórias de longo prazo com partes-chave (...), para reter sua preferência e 

negócios em longo prazo”.  

Madruga (2010) ressalta: 

Marketing de relacionamento definitivamente é atrair, realçar e intensificar o 

relacionamento com clientes finais, clientes intermediários, fornecedores, parceiros e 

entidades governamentais e não governamentais, através de uma visão de longo 

prazo na qual há benefícios mútuos.  

 

 

3.2.1 Administração de relacionamentos lucrativos com o cliente 

 

Kotler e Armstrong (2007, p.10) afirmam que o processo de construção de 

relacionamentos envolve entender o mercado, bem como as necessidades dos clientes, com 

isso elaborar as estratégias direcionadas aos mesmos, construindo programas de marketing até 

chegar ao passo de construir relacionamentos lucrativos. 

Nesse sentido, os autores mencionam como elementos essenciais nesse processo o 

valor para o cliente e a sua satisfação, esta ultima que será alcançada quando o valor 

percebido pelo cliente superar suas expectativas por um produto ou serviço. 

Ainda Kotler e Armstrong (2007, p.12-13) apresentam ferramentas para a construção 

do relacionamento que podem ser aplicadas segundo o nível de relacionamento e mercado 

alvo: 
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● Para um número muito grande de clientes, eles mencionam a propaganda na 

construção da marca, promoções de venda, um canal de atendimento como 0800 e o site da 

empresa.  

● Se o número for pequeno, porém com altas margens de lucros, pode se buscar por 

parcerias totais com clientes-chave. 

● Para compradores frequentes ou de grandes quantidades, pode-se investir em 

programas de fidelidade e retenção dos clientes com prêmios em programas de marketing de 

clube, onde benefícios especiais e criação de comunidades para seus membros são ofertados. 

Kotler e Armstrong (2007, p.14) declaram que devido ao marketing de massa não se 

mostrar mais eficiente, surgem tendências importantes no modo de relacionamento da 

empresa com seus clientes, destacando as seguintes: 

● Relacionamento com clientes selecionados cuidadosamente: isto deve ser feito 

levando em conta a lucratividade dos clientes, optando por um foco especial no cliente que for 

rentável para a organização, pois alguns se tornarão inviáveis para a empresa devido ao seu 

alto custo em contrapartida com o baixo retorno. 

● Relacionamento de longo prazo: uma vez selecionados os clientes, grandes esforços 

devem ser realizados em busca de um relacionamento próximo e duradouro devido ao alto 

custo de atrair novos clientes em relação à manutenção dos antigos, e também pela escassez 

de clientes e o aumento da concorrência. 

● Relacionamento direto: muitas empresas oferecem seus produtos ou serviços 

diretamente ao cliente através do telefone, catálogos, quiosques e comércio eletrônico. 

 

3.2.2 Administração de relacionamento de parceria  

 

Kotler e Armstrong (2007) ressaltam que os profissionais de marketing precisam 

administrar bem as parcerias, e estas podem ser dentro da empresa, entre os diversos 

departamentos, de modo que todos os funcionários estejam voltados para o cliente, quanto 

externa, com fornecedores, com parceiros do canal e até mesmo com os concorrentes na 

entrega do valor para o cliente. 

Nesse contexto, Gummesson (2010, P.53-55) em seu livro Marketing de 

Relacionamento Total discorre sobre uma mudança de paradigma quanto ao foco em 

relacionamentos apenas com o cliente e apresenta trinta tipos de relacionamentos, os quais ele 

chama de 30 Rs, esses relacionamentos são agrupados em relacionamentos de mercado 

(clássicos e especiais), e os que não são de mercado (megarrelacionamentos e 

nanorrelacionamentos), como seguem nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 1.  RELACIONAMENTOS DE MERCADO CLÁSSICOS 

R1- A dupla clássica - o relação entre o fornecedor e o cliente. Este é o relacionamento do marketing, a 

cocriação de valor que constitui a base dos negócios. 

R2- O trio clássico - o drama do triângulo cliente-fornecedor-concorrência. A concorrência é um ingrediente 

central da economia de mercado. Nela, há relacionamentos entre três partes: entre o cliente e o fornecedor atual; 

entre o cliente e os concorrentes do fornecedor; e entre os concorrentes. 

R3- A rede clássica - canais de distribuição. A distribuição física tradicional e a distribuição moderna de canais, 

que inclui bens, serviços, pessoas e informações e tudo que consiste em uma rede de relacionamentos. 

Fonte: Adaptado de Gummesson (2010) 
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Tabela 2.  RELACIONAMENTOS DE MERCADO ESPECIAIS 

R4- Relações por meio de profissionais de marketing de tempo integral ou full-time (FTMs) e de profissionais de 

tempo parcial ou part-time (PMTs). 

Aqueles que trabalham em marketing, departamentos de vendas e departamentos de atendimento ao cliente -  os 

FTMs - são profissionais de relacionamentos. Todos os outros, que desempenham outras funções importantes, 

mas ainda influenciam direta ou indiretamente os relacionamentos com clientes, são PMTs. E existem ainda os 

colaboradores FMTs e PMTs fora da organização. 

R5- O contato de serviço - a interação entre clientes e fornecedores de serviços. 

Tradicionalmente, a produção e a entrega de serviços envolvem o cliente na forma de um relacionamento 

interativo com o fornecedor. Devido à lógica S-D, o contato de serviço pode ser ampliado e o serviço é visto 

como uma cocriação de valor, não sendo limitado a serviços no sentido tradicional. 

R6- O cliente multifacetado e o fornecedor multifacetado. 

O marketing para outras organizações, B2B, geralmente significa contato entre muitas pessoas da empresa do 

fornecedor e da empresa dos clientes. 

R7- O relacionamento com o cliente do cliente. 

Uma condição para o sucesso geralmente é entender o cliente do cliente e o que o fornecedor pode fazer para 

ajudar seus clientes a terem sucesso. 

R8- O relacionamento de perto versus o relacionamento distante. 

No marketing de massa, pede-se a proximidade com o cliente e o relacionamento se torna distante, baseado em 

pesquisas, estatísticas e relatórios. 

R9- A relação com o cliente insatisfeito. 

O cliente insatisfeito necessita de um tipo especial de relacionamento, mais intenso do que o normal e 

geralmente mal administrado pelo fornecedor. A maneira de tratar uma reclamação - a recuperação - pode 

determinar a qualidade do relacionamento futuro. 

R10- O relacionamento do monopólio - o consumidor ou fornecedor como prisioneiros. 

Quando a concorrência diminui, o cliente pode ficar à mercê do fornecedor - ou vice-versa. Um dos dois se torna 

prisioneiro. 

R11- O cliente como “membro”. 

A fim de criar um relacionamento sustentável de longo prazo, tornou-se cada vez mais comum inscrever os 

clientes como membros de vários programas de lealdade ou de clubes. 

R12- O e-relacionamento. 

O relacionamento eletrônico, o e-relacionamento, representado pela internet, e-mail, telefone celular e outras 

aplicações de TI, posiciona-se contra o h-relacionamento, o relacionamento humano. É cada vez mais importante 

observar o conceito de high tech/high touch no MR e no CRM. 

R13- Relacionamentos parassociais - relacionamento com marcas e objetos. 

Os relacionamentos não existem apenas com pessoas, mais também com objetos e imagens mentais – símbolos -, 

como marcas e identidades corporativas. 

R14- Relacionamento não comercial. 

Esse é um relacionamento entre o setor governamental, ONGs (organizações não governamentais) e 

organizações voluntárias de um lado e cidadãos/clientes do outro, mais ele também inclui outras atividades fora 

da economia baseada no lucro e no dinheiro, como as atividades desenvolvidas pelas famílias. 

R15- Relacionamento verde e a RSC. 

Responsabilidade social corporativa. As questões ambientais  e de saúde e a responsabilidade social corporativa 

(RSC), em geral, têm aumentado em importância lenta, mais gradualmente, e criando um novo tipo de 

relacionamento com o cliente por meio de legislações, a voz dos clientes formadores de opinião e dos políticos, 

mudando o comportamento consumidores e dos cidadãos. 

R16- O relacionamento baseado na lei. 

O relacionamento com um cliente algumas vezes está fundamentado principalmente por meio de contratos legais 

e na ameaça de litígios. 

R17- Rede criminal. 

O crime organizado está baseado em  redes sólidas, geralmente impermeáveis, guiadas por uma missão ilegal de 

negócios. Essas redes existem em todo o mundo e estão crescendo, mais são desconsideradas pela teoria do 

marketing. Elas podem perturbar o funcionamento de todo o mercado ou setor. 

Fonte: Adaptado de Gummesson (2010) 
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Tabela 3.  MEGARELACIONAMENTOS  
 

R18- Redes pessoais e sociais. 

As redes pessoais e sociais geralmente determinam as redes comerciais. Em algumas culturas, os negócios são 

realizados apenas entre amigos e amigos dos amigos. 

R19- Megamarketing – o “cliente”real nem sempre é encontrado no mercado. 

Em certos casos, os relacionamentos precisam ser buscados com governos, legisladores, pessoas influentes e 

outros, a fim de tornar o marketing viável em um nível operacional. 

R20- Alianças alteram os mecanismos de mercado. 

Alianças significam relacionamentos de colaboração mais próximos entre empresas. Assim, a concorrência é 

parcialmente contida, mais a colaboração é necessária para fazer com que a economia de mercado funcione. 

R21- O relacionamento do conhecimento. 

O conhecimento pode ser o recurso mais estratégico e crítico, e a justificativa para as alianças geralmente é a 

“aquisição do conhecimento”. 

R22- Mega-alianças mudam as condições básicas para o marketing. A União Europeia e o Nafta (Tratado Norte-

Americano de Livre Comércio) são exemplos de alianças acima da empresa ou setor isolados. Elas existem em 

níveis governamentais e supranacionais. 

R23- O relacionamento de mídia de massa. 

A mídia pode ser positiva ou destrutiva para o marketing e é particularmente influente na formação da opinião 

pública. O relacionamento com a mídia é crítico para o modo como ela vai tratar de um assunto. 

Fonte: Adaptado de Gummesson (2010) 

Tabela 4.  NANORELACIONAMENTOS  
 

R24- Mecanismos de mercado são trazidos para dentro da empresa. Com a introdução de centros de lucros em 

uma organização, é criado um mercado na empresa e surgem novos relacionamentos internos e externos. 

R25- Relacionamento com o cliente interno. 

A dependência entre os diferentes níveis e departamentos de uma empresa é vista como um processo que 

consiste de relacionamentos entre clientes internos e fornecedores internos. 

R26- Orientação para a qualidade e o cliente: o relacionamento entre a gestão de operações e o marketing. O 

moderno conceito de qualidade construiu uma ponte entre marketing e projeto, engenharia, compras, produção e 

outras atividades baseadas em tecnologia. Considera os relacionamentos internos da empresa, bem como seus 

relacionamentos com os clientes. 

R27- Marketing interno:  relacionamentos com o “mercado do funcionário”. 

O marketing interno pode ser visto como a parte do MR, pois proporciona o suporte indireto e necessário para os 

relacionamentos com os clientes externos. 

R28- O relacionamento matriz bidimensional. 

As matrizes são as formas mais simples de redes e existem em todas as grandes corporações. São encontradas, 

acima de tudo, nos relacionamentos entre a gestão do produto e as vendas. 

R29- Os relacionamentos com os fornecedores externos de serviço de marketing. 

Os fornecedores externos reforçam não apenas a função de marketing ao fornecer uma série de serviços, como os 

oferecidos pelas agências de propagandas e instituições de pesquisa mercadológica, mas também na área de 

vendas e de distribuição. 

R30- O relacionamento entre o proprietário e o financiador. 

Os proprietários e outros financiadores determinam parcialmente as condições sob as quais uma função de 

marketing pode operar. Seu relacionamento influencia a estratégia de marketing. 

Fonte: Adaptado de Gummesson (2010) 

 

Ainda Gummessom (2010) afirma que nem todos os tipos de relacionamentos se 

aplicam a qualquer empresa, isso provavelmente dependerá do setor, da ocasião entre outros 

fatores, sendo necessário à seleção de alguns relacionamentos específicos para o plano de 

marketing. 
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3.2.3 O encontro de serviço - a interação entre clientes e fornecedores  

 

Segundo Gummesson (2010), com lógica dominante de serviços (lógica S-D), os 

clientes passam a ter um papel mais importante e ativo no marketing. Sobre isso, Gummesson 

(2010, p.94) discorre: 

O encontro de serviço torna-se mais amplo, buscando envolver todos os tipos de 

fornecedores e todos os aspectos de proposições de valor. Com isso, abrange-se o 

contato dos clientes com a equipe de vendas e todos os tipos de contato com 

funcionários do fornecedor, equipamentos e sistemas durante a produção e entrega e 

durante o processo de atualização do valor futuro do cliente. 

 

Para Gummesson (2010), o marketing que ocorre na interação pode ser o mais 

importante e talvez o único que o fornecedor faz, mesmo tendo os departamentos 

responsáveis pelo marketing, em algumas empresas, as pessoas da linha de frente fazem a 

maioria dos contatos. 

De acordo com Gummesson (2010), os seguintes relacionamentos interativos podem 

ser definidos no encontro de serviço, sob a perspectiva do cliente: 

● Interação entre o pessoal de contato do fornecedor (a linha de frente) e o cliente: esse pode 

ser um contato tradicional entre o representante de venda e um comprador, onde a qualidade 

da proposição de valor só estará garantida se houver cooperação dos clientes e funcionários.  

● Interação entre clientes: se o fornecedor oferecer o sistema, o ambiente e o pessoal certo, os 

clientes produzirão parte do serviço. Essa interação acaba influenciando compras futuras 

desse serviço.  

● Interação no servicescape (produtos e ambientes físicos): consiste na interação entre o 

cliente os produtos e o ambiente físico do fornecedor, onde o layout da loja e a facilidade de 

estacionamento afetam o comportamento do cliente e seu relacionamento com o 

estabelecimento. 

● Interação entre o cliente e o sistema de serviço do fornecedor: essa interação entre pessoas e 

sistemas é tão importante quanto à interação entre pessoas. Uma empresa que oferece serviços 

através de seu website, recebem pedidos e os emitem, devem ter sistemas fáceis de usar e 

educativos em sua construção, não passando a imagem de estressante para o cliente. 

No encontro de serviço, onde ocorre a produção e entrega do mesmo, o processo de 

interação oferece muitos pontos de contato e estes devem ser aproveitados como marketing e 

oportunidades de negócios. Quando o cliente se sente satisfeito com o encontro eles serão 

referência positiva da empresa para outros clientes. 
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Se a interação funcionar bem, a qualidade percebida pode aumentar, influenciando o 

comportamento do cliente, o que é de grande importância, pois eles são coprodutores. 

 

3.3 CRM 

   

3.3.1 Ajustando o foco para o Marketing de Relacionamento e CRM  

 

Segundo Madruga (2010), a revolução tecnológica provocou mudanças na sociedade, 

na politica e no comércio. Essas transformações trouxeram à tona o uso da internet, que 

quebrou as barreiras geográficas aos produtos e serviços. Atualmente é possível comprar 

produtos de outros países sem precisar sair de casa. Sendo assim, a concorrência ficou mais 

acirrada e as empresas se viram obrigadas a não mais realizar apenas uma venda e sim buscar 

fidelizar os clientes. Nesse novo cenário as empresas precisaram reformular o marketing e 

para isso as ferramentas de gestão de relacionamento começaram a ganhar espaço no mundo 

empresarial. 

Segundo o autor, uma das ferramentas de gestão de relacionamento é o CRM 

(Customer Relationship Management). O CRM surgiu em meados nos anos 70, mais sua 

ascensão ocorreu nos anos 90 junto com o marketing de relacionamento. O CRM viabiliza o 

marketing de relacionamento proporcionando um contato imediato, rápido e direto dos 

consumidores com a empresa. E através desse contato os clientes deixar de ser uma massa e 

passam a ser individualizados, ganhando rosto e voz.  

Nesse sentido, Madruga (2010, p. 14) discorre:  

As organizações devem ter foco em estratégias empresarias para a longevidade da 

relação com clientes, comunicação personalizada e bidirecional, múltiplos pontos de 

contato, novas formas de segmentação de mercado, estrutura organizacional 

descentralizada e mensuração em tempo real da satisfação dos clientes são exemplos 

das possibilidades da aplicação de marketing de relacionamento.  

  

Ou seja, a tecnologia vem auxiliando as organizações no desenvolvimento de outra 

forma de fazer marketing. As preferencias dos consumidores podem ser percebidas e 

utilizadas para seu próprio beneficio.   

As empresas que estão introduzindo um novo pensamento estratégico baseado em 

marketing de relacionamento e CRM estão caminhando para relacionamento através de canais 

mais interativos e individualizados como a internet, que possibilita o diálogo direto com os 

clientes.   
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3.3.2 Criando benefícios mútuos  

 

Segundo Madruga (2010), um relacionamento produtivo entre cliente, empresa e 

parceiros é aquele que gera benefícios para ambos os lados. 

No ponto de vista do empresário o seu foco deve ser de criar valor e atender as 

necessidades dos clientes. Logo a empresa não deve se preocupar com a venda apressada, pois 

as aplicações de marketing de relacionamento e CRM são de longo prazo e suas ações devem 

ser individualizadas e não padronizadas. 

Quando os gestores criam valor para o cliente, eles fazem com que seu produto ou 

serviço se diferencie das ofertas dos concorrentes. E os produtos de qualidade percebida, além 

de serem escolhido em detrimento de outros, garantem fidelização imediata de clientes depois 

do seu uso ou consumo porque a probabilidade de defeito é baixa. E outro beneficio que as 

pessoas estão atentas é se suas necessidades vão ser atendidas, sendo que muitas vezes essas 

necessidades são tão especificas que a empresa acaba modificando o seu produto para não 

perder esse cliente.   

Para tanto, é necessário ter um acompanhamento e um canal bem definido, com 

informações assertivas e de qualidade, que esclareçam: o que, como e por que tais 

consumidores querem tal produto; compreensão fundamental para que as empresas 

desenvolvam um marketing de relacionamento. 

O marketing de relacionamento junto com a tecnologia de CRM é um diferencial para 

as empresas, por que ele consegue potencializar o relacionamento da empresa com o cliente, 

na medida em que O CRM é uma ferramenta muito eficaz, pois reduz tempo e custo, e produz 

uma informação com qualidade, inteligência e controle.  

Então está claro que criar valor para o cliente não é só benéfico para empresa mais 

também para o consumidor que poderá desfrutar de um produto de qualidade.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Segundo Oliveira (1999), a pesquisa é uma investigação que segue certas normas e 

padrões com intuito de entender determinados fenômenos, sendo o método utilizado nesta 

pesquisa o estudo de caso, que segundo Yin (2010, p.39):  

[...] é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre 

o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. 

 

Quanto ao objetivo, a pesquisa se classifica como descritiva, que segundo Gil (2002), 

as pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição das características de uma 

população, fenômeno ou de uma experiência. 

Ao final de uma pesquisa descritiva, pode-se reunir e analisar muitas informações 

sobre o assunto pesquisado. A diferença em relação à pesquisa exploratória é que o assunto 

pesquisa já é conhecido, porém as pesquisas descritivas podem proporcionar novas visões 

sobre uma realidade já conhecida. 

Referente à forma de análise e abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como 

qualitativa, pois segundo Martins e Theóphilo (2007), esta busca descrever, compreender e 

interpretar fatos e fenômenos, mas não busca quantificá-las. 

Quanto à coleta dos dados, utilizou-se a entrevista a partir de um roteiro 

semiestruturado com Jane Zamluti, sócia proprietária da empresa estudada, responsável pelo 

atendimento, produção de comerciais e setor financeiro e mídia; também realizou-se uma 

pesquisa no blog e facebook da empresa, buscando conhecer o objeto de estudo.  

A entrevista ocorreu em três etapas, entre os dias 07 de julho e 13 de julho, no 

primeiro encontro realizaram-se perguntas sobre o perfil da empresa, de seus colaboradores e 

sobre o funcionamento da empresa. As respostas foram manuscritas devido ao entrevistado se 

sentir mais à vontade. 

Na segunda etapa realizaram-se as demais perguntas sobre estratégias de marketing 

trabalhadas pela empresa, sobre a satisfação do cliente, marketing de relacionamento e 

sistemas de informação e canais de comunicação. 

Na terceira etapa apresentou-se o texto redigido da entrevistada, para análise da 

interpretação das informações, permitindo à entrevistada realizar quaisquer alterações. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

5.1 Caracterização 

 

A empresa Anagrama Publicidade e Marketing Ltda, que atua na área de publicidade e 

propaganda, é composta por três sócios: Jane Zamluti, responsável pelo atendimento, 

produção de comerciais, financeiro e mídia; trabalhando com Publicidade desde 1985; 

Leonardo Canavez, que atua na área de criação e atendimento desde 1995; Wagner de Paula, 

que atua na criação, ilustração e design desde 1987.   

A equipe é composta por profissionais com experiência em grandes agências e 

empresas do Rio de Janeiro. Desde 2001 no mercado, a empresa atende, em média, oito 

clientes atualmente. 

“Buscamos trabalhar com criatividade, com isso, agregar valor ao trabalho oferecido 

aos nossos clientes, de forma a atrair maior público para a sua marca” (Jane Zamluti). 

A equipe busca desenvolver a melhor solução para cliente, que vai desde um estudo 

detalhado sobre a mídia mais eficaz até o conceito que representa e comunica a identidade do 

cliente. “Procuramos estar sempre inovando, buscando resultados mais expressivos para os 

clientes” (Jane Zamluti). 

Possuem uma filosofia focada em atender as expectativas dos clientes e do mercado, 

com uma publicidade de qualidade, diferenciada e com soluções pensadas caso a caso, de 

acordo com cada cliente atendido.  

A empresa trabalha com criação de campanha publicitária para veiculação em mídia 

impressa (jornal, revista, busdoor, folder, panfletos etc.) e mídia eletrônica/digital (televisão, 

cinema, rádio, sites, mídias sociais), já conquistou diversos prêmios de Talento da Publicidade 

da TV Rio Sul: 

 

2013- 1° Lugar - Talentos da Publicidade  
Cliente: Unimed Centro Sul Fluminense  

Produtora: Calino Produções 

Vídeo: Aberto 24 horas 

 

2009 - 1º Lugar - Talentos da Publicidade 

Cliente: Italínea 

Produtora: MAC Produções 

Vídeo: Home Theater 
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2008 - 1º Lugar - Talentos da Publicidade 

Cliente: Italínea 

Produtora: MAC Produções 

Vídeo: Linda 

 

5.2 Estratégias de marketing 

 

Para consolidar a marca, a Anagrama se empenha em oferecer um serviço de 

qualidade, apostando numa estratégia de marketing orientada ao cliente, pois o cliente 

satisfeito com os resultados indica a empresa para outros. “Aproximadamente 70% dos 

clientes procuram nossa agência por recomendações de alguém que ficou satisfeito com nosso 

trabalho, e com os resultados alcançados” (Jane Zamluti). 

Os prêmios publicitários conquistados também contribuem para o marketing da 

agência, na medida em que ajuda a consolidar uma imagem positiva da empresa. “Quando 

conquistamos um prêmio nossa empresa passa a ser conhecida pelo público” (Jane Zamluti). 

O contato inicial com o cliente é feito pelo responsável pelo atendimento. Todos os 

sócios são experientes e buscam sempre aperfeiçoar seus conhecimentos e se atualizar com as 

novidades do mercado de comunicação. 

“Um problema para efetuar a venda decorre do fato de que muitas vezes os clientes 

não têm um entendimento adequado da necessidade de uma campanha de marketing” (Jane 

Zamluti). 

 

5.3 Satisfação do cliente 

 

“Sempre ligamos para o cliente buscando acompanhar o impacto da campanha 

veiculada e o retorno em termos de negócios, mantendo contato constante durante a fase da 

campanha e pós-campanha” (Jane Zamluti). 

“Também assumimos nossos erros, caso algum cliente se sinta insatisfeito, nos 

prontificando inclusive em refazer o trabalho.” (Jane Zamluti). 

A empresa busca melhorar seus serviços continuamente, acompanhando as inovações 

do mercado em termos de novos formatos de comunicação, estudando o comportamento do 

público-alvo, e, nesse processo, o cliente também se encontra envolvido. “Estamos sempre 

empenhados em entregar campanhas de publicidade que têm como objetivo aproximar ao 

máximo possível o cliente de seu público-alvo, de forma que o consumidor final perceba o 

valor do serviço prestado” (Jane Zamluti). 
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A empresa propõe aos clientes um plano de gerenciamento e acompanhamento das 

campanhas publicitárias durante um período mínimo de seis meses, o qual possibilita um 

resultado melhor. 

“Muitos clientes procuram nosso serviço novamente, a maioria mantem um 

relacionamento médio de três anos e alguns tem um relacionamento com a empresa a mais de 

oito anos” (Jane Zamluti). 

 

5.4 Marketing de relacionamento 

 

Marketing de relacionamento pode ser definido como: “falar a língua do cliente, 

conhecer a marca e suas peculiaridades, entender suas demandas, empenhar em atendê-lo 

eficientemente de acordo com suas necessidades de comunicação” (Jane Zamluti). 

A empresa adota uma política de estar em contato continuo com o cliente, busca 

analisar suas necessidades de comunicação através de pesquisa com seus consumidores, está 

sempre atenta às novidades do mercado de atuação do cliente, ou seja, “pensamos o tempo 

todo em criar valor para nossos clientes, para seus produtos e serviços”. Jane Zamluti. 

O marketing de relacionamento é de grande importância na fidelização dos clientes na 

visão da agência. 

“Acreditamos que o cliente pode obter como beneficio do marketing de 

relacionamento a atualização das formas de comunicação eficientes e adequadas para um bom 

atendimento, uma vez que a empresa busca por qualidade e melhoria na prestação dos 

serviços como forma de manter os clientes” (Jane Zamluti). 

A empresa não diferencia clientes grandes de pequenos, pois acredita que o cliente 

pequeno precisa aumentar sua participação no mercado e quando isso ocorre à agência cresce 

junto. 

O relacionamento da empresa não se limita apenas aos clientes, “desenvolvemos 

parcerias com os fornecedores de serviço tais como: produtoras de filmes, fotógrafos, 

gráficas, veículos de comunicação e ONGs, esses parceiros, por intermédio da agência, estão 

envolvidos na entrega do serviço ao cliente” (Jane Zamluti). 
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5.5 Sistema de informações e canais de comunicação 

 

“Não temos um software específico para banco de dados, mais mantemos pastas com 

arquivos dos clientes, onde contém todos os trabalhos efetuados a cada cliente, e outras 

informações relevantes” (Jane Zamluti). 

“Esses arquivos, contem informações passadas e presente dos clientes, estamos sempre 

atualizando-as, baseado nelas planejamos o futuro contato com o cliente” (Jane Zamluti). 

Quanto ao CRM, a empresa conhece a ferramenta, mas não acha necessário um 

software como este para a empresa, “a gestão do relacionamento na agência ocorre através de 

reuniões com os clientes, sócios, fornecedores e clientes” (Jane Zamluti). 

“Nosso contato com o cliente, flui de forma eficiente com os meios de comunicação 

disponíveis, e-mail, facebook, telefone, entre outros, quando o cliente faz contato, temos todas 

as informações necessárias sobre ele, sendo assim, a ferramenta CRM, não é usada 

propriamente dita, mais no caso da Anagrama, uma empresa pequena, nossos arquivos 

atualizados, podem ser considerado um banco de dados, o qual fornece o suporte para fazer o 

marketing de relacionamento com o cliente”. (Jane Zamluti). 
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6 CONCLUSÃO 

 

A proposta do presente trabalho foi analisar as principais ferramentas de marketing de 

relacionamento utilizadas pela Anagrama Publicidade, da cidade de Volta Redonda. E 

verificar se essas ferramentas são importantes para fidelização de clientes numa empresa de 

pequeno porte. Para tal, fez-se necessário o levantamento de informações a respeito da 

empresa, por meio de uma entrevista semiestruturada com um dos gestores. As estratégias de 

marketing de relacionamento praticadas pela empresa encontram-se descritas nos parágrafos 

abaixo. 

Os resultados obtidos possibilitaram entender que a maior porcentagem de novos 

clientes da Anagrama vem de indicações de antigos clientes, devido à qualidade dos seus 

serviços. Nesse sentido Gummesson (2010) aborda que as redes de pessoas e sociais 

determinam as redes comerciais em algumas culturas, os negócios são realizados apenas entre 

amigos e amigos dos amigos.  

Além dos resultados satisfatórios que a empresa tem tido com essa estratégia de 

indicação, ela também vem aumentando sua rede de pessoas migrando para o mundo virtual 

mais especificamente para as redes sociais.  

Para Gummesson, estratégias como esta descrita acima podem ser classificadas como 

e-relacionamento. Ele abrange o relacionamento eletrônico, o e-relacionamento, representado 

pela internet, e-mail, telefone celular e outras aplicações de TI, posiciona-se de forma 

diferente do h-relacionamento, o relacionamento humano. 

O objetivo da Anagrama é construir um relacionamento consistente, por isso ela visa o 

contato próximo com os clientes. E na organização esse contato deve ser contínuo, praticado 

antes e depois da venda porque isso faz com que os serviços da Anagrama se diferenciem no 

mercado de publicidade. Levitt (1983) também acreditava que a venda era apenas o ponto de 

partida para algo duradouro o qual ele chamava de pós venda.  

Nesse sentido, Mckenna (1992) discorre sobre a importância de a organização integrar 

o cliente à empresa, consolidando uma relação de trocas, benefícios mútuos e confiança.   

A forma que a empresa prioritariamente comunica-se com os clientes é pelo telefone e 

internet, pois o uso da internet pode ser também eficiente, interessante e cômodo para o 

cliente do que somente a ligação. A internet é um campo interativo, dinâmico e de baixo 

custo, sem limite geográfico, sendo uma grande aliada no processo de comunicação.  
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A estratégia de comunicação com o cliente é uma estratégia poderosa, que se for bem 

utilizada tem resultados muito satisfatórios, pois o contato contínuo com o cliente, 

geralmente, induz a uma nova compra e fortalece o relacionamento entre a empresa e o 

cliente.  

Outra estratégia de marketing de relacionamento verificada é a preocupação da 

empresa quanto à qualidade do serviço prestado. A Anagrama acredita que uma forma de 

manter seus clientes satisfeitos é lhe oferecer um serviço de qualidade. Para tanto, ela busca 

continuamente entender o campo de atuação do cliente no mercado e as necessidades dos 

consumidores. A comunicação eficiente é o item de maior relevância para ela, por isso, 

constantemente os gestores buscam por formas mais eficientes e inovadoras de comunicação. 

A empresa conquistou quantidade relevante de prêmios, fruto do eficiente trabalho que 

vem desenvolvendo. E o tempo de relacionamento que a agência tem com alguns clientes é 

bastante longo, mostrando a satisfação dos clientes com os serviços da agência. 

Nesse contexto, Gummesson (2010), ressalta o relacionamento com o cliente do 

cliente, segundo o autor a condição para o sucesso geralmente é entender o cliente do cliente, 

e o que a empresa pode fazer para ajudar seus clientes a terem sucesso. 

Considerando a qualidade dos serviços como vantagem competitiva, a agência 

disponibiliza para os clientes algo de valor, proporcionando-lhes satisfação. De acordo a 

literatura estudada neste trabalho, Kotler e Armstrong (2007, p.5) ressaltam que o valor e a 

satisfação são componentes fundamentais do desenvolvimento e gestão do relacionamento 

com o cliente.  

Notou- se também que a empresa não possui nenhum software especifico para o banco 

de dados, pois ela considera seus arquivos atualizados como um banco de dados, não sendo 

necessário o uso de um CRM, propriamente dito, talvez por ser uma empresa pequena, o uso 

desta ferramenta não se faz necessário. 

No que diz respeito ao relacionamento com os clientes internos, percebe-se que há um 

bom relacionamento entre eles, podendo ser explorado de maneira positiva, formando uma 

rede de relacionamento. 

É relevante também mencionar que á empresa não faz diferenciação de clientes, pois a 

maioria desses, presentes na região, representam aspectos singulares. Nesse caso a teoria 

apresentada pelos autores Kotler e Armstrong (2007), que sugere estratégias em caso de o 
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número de clientes for pequeno, porém com altas margens de lucros, a seleção e a busca por 

parcerias totais com clientes-chave, não se aplica a empresa, pois ela trata todos igualmente. 

A realização deste trabalho ajudou a perceber que a empresa não terá grandes 

obstáculos para adotar novas estratégias mencionadas no presente estudo, desde que sejam 

viáveis à empresas de pequeno porte, considerando que a empresa já possui alguns tipos de 

relacionamentos como: o relacionamento com o cliente do cliente, o e-relacionamento, redes 

pessoais e sociais etc. 

A empresa também se preocupa com o relacionamento com os clientes que ficaram 

insatisfeitos, seja por um mau atendimento ou serviço prestado. A análise da opinião desses 

clientes é tão importante quanto à dos clientes satisfeitos para a agência, porque essa é 

maneira que a empresa tem de ser desculpar pelo erro cometido e corrigi-lo para não cometê-

los mais.  

Contudo, observa-se que a empresa não só conhece o marketing de relacionamento, 

como se preocupa em desenvolver alguns tipos de relacionamentos diferenciados para 

fortalecer a relação com os clientes e assim poder fidelizá-los.  

 Conclui-se que o uso de algumas estratégias e ferramentas de marketing de 

relacionamento, encontra-se presente na empresa estudada, proporcionando o aumento da 

satisfação de todo o conjunto de necessidades dos clientes, aumentando assim a possibilidade 

de virem a se tornar fiéis, possibilitando assim, a criação de um relacionamento produtivo 

entre clientes, empresas e parceiros, gerando beneficio mútuos para ambos conforme assegura 

Madruga (2010). 

 

6.1 Contribuições e Limitações 

 

 Este estudo contribuiu para aprimorar o conhecimento sobre marketing de 

relacionamento e analisar a relação entre os pontos ressaltados por alguns autores com a 

prática em uma empresa de pequeno porte.  

O estudo é limitado pelo fato de ser um estudo de caso em uma única empresa, não 

permitindo generalizar os resultados alcançados. 
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6.2 Proposições para novos estudos 

 

Como proposições para novos estudos, sugere-se a aplicação da pesquisa em empresas 

de outros setores, e também para um número maior, possibilitando compará-las com intuito de 

tornar os resultados mais satisfatórios.  
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