Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

GABRIEL CALLEGARO PEREIRA FORTES

ANALISE DAS ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
FINANCEIROS POR UMA EMPRESA DO SETOR DE TELEMARKETING: ESTUDO
DE CASO DA SOFTWAY CONTACT CENTER S.A.

FLORIANÓPOLIS
2006

GABRIEL CALLEGARO PEREIRA FORTES

ANALISE DAS ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
FINANCEIROS POR UMA EMPRESA DO SETOR DE TELEMARKETING: ESTUDO
DE CASO DA SOFTWAY CONTACT CENTER S.A.

Trabalho de Conclusão de Estagio
apresentado

a

disciplina Estagio

Supervisionado — CAD 5236, como
requisito parcial para a obtenção do grau
de Bacharel em Administração da
Universidade Federal de Santa Catarina,
área de concentração em Administração

de Empresas.
Professor orientador: Eduardo Aquino
Hübler, Msc,

FLORIANÓPOLIS
2006

GABRIEL CALLEGARO PEREIRA FORTES

ANALISE DAS ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
FINANCEIROS POR UMA EMPRESA DO SETOR DE TELEMARKETING: ESTUDO
DE CASO DA SOFTWAY CONTACT CENTER S.A.

Este Trabalho de Conclusão de Estagio foi julgado adequado em sua forma
final

pela Coordenadoria

de

Estágios

do Departamento de

Ciências

Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, em setembro de 2006.

,,_..121
.1 t

)

Professor Marcos Baptista Lopes Dalmau, Dr.
Coordenador de Estágios
/

1

duar o AdUino Hübler, Msc.
Orientador

Professor Marcos Baptista Lopes Dalmau, Dr.
Membro

da

AGRADECIMENTOS

Esse trabalho representa o ponto de chegada de um trabalho que durou quatro anos
e meio de dedicação e esforço. Contudo, ele não teria se concretizado sem o apoio
de muitas pessoas, dentre elas, gostaria de destacar algumas que tiveram maior
peso durante essa caminhada:
A minha família, minha mãe Loreci, meu pai Teimo, meu irmão Felipe e minha irmã
Bibiana;

A minha namorada e companheira em todos os momentos desta caminhada,
Fernanda;
Aos amigos que me apoiaram e na realização deste trabalho: Daniel Damiani, Gilson
Vaterkemper, Gisele Dutra, Ricardo Bortolansa e Marcelo Fretta;

A todos os professores que me ensinaram a ciência da administração, em especial
ao meu professor (e amigo) Mestre Eduardo Aquino Hübler.
O caminho foi longo e tortuoso, sem o apoio da família, namorada, amigos e mestres
eu possivelmente não teria chegado até aqui.
Este trabalho é tão meu quanto de vocês.
Obrigado.

RESUMO
FORTES, Gabriel C. P.. Análise das estratégias de comercialização de produtos
financeiros por uma empresa do setor de telemarketing: estudo de caso da
Softway Contact Center S.A.. Florianópolis, 2006, 97 p.

0 presente estudo objetiva analisar o desempenho dos canais de atendimento ativo
e receptivo utilizados pela Softway Contact Center S.A. na operação de aquisição de
cartões de crédito Credicard, estabelecendo uma relação prática do canal de
atendimento receptivo com a teoria do marketing de permissão e, assim analisar
seus efeitos nos resultados de vendas, ativação dos cartões e vendas
complementares. A base teórica deste estudo aborda as informações de maior
relevância para a realização do estudo de caso, partindo-se do conceito de
estratégia, os aspectos relacionados ao marketing de relacionamento, marketing
lateral e marketing de permissão, bem como se tratou da conceituação de alguns
termos-chave do setor de call center para facilitar a compreensão do conteúdo e
direcionamento do estudo. Foi realizada uma de caráter conclusivo e descritivo,
cujos meios de verificação se deram através da análise dos dados de controle
existentes, decorrentes do sistema de informação do call center, entrevistas não
estruturadas e observação direta participante. Concluiu-se que o canal de
atendimento receptivo, sob a ótica do marketing de permissão, alcançou níveis de
performance superior ao canal de atendimento ativo tanto em termos de conversão,
ativação e penetração de vendas, o que, em virtude de sua eficiência fornece urn
diferencial estratégico de liderança em custo, intrínseco ao setor de terceirização de
serviços de telemarketing.
Palavras chave: Call center, Telemarketing, Marketing de permissão, Marketing
lateral.
-
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1 INTRODUÇÃO
O setor de telemarketing brasileiro, embora recente, apresenta indices de
crescimento impressionantes para uma economia tão instável quanto a nossa que,
conforme Mancini (2001, p. 7):

A evolução do setor começou com a promulgação do Código de Defesa do
Consumidor, em 1991, e o lançamento do Plano Real, em 1994. Com a
privatização das telecomunicações em 1997 e a universalização do acesso,
o brasileiro pode começar a interagir e se comunicar com as empresas que
prestigiava. Atualmente, com mais de 100 milhões de linhas telefônicas,
entre fixas e móveis, constata-se o desempenho de sucesso das empresas
brasileiras e seu bom ravel de serviços a clientes e consumidores.

0 crescimento do setor também é relatado pelo Datamonitor (2003) que
mostra um crescimento médio anual de 17% no período de 2002 a 2003.
Crescimento este bem superior ao crescimento do pais que teve seu PIB no mesmo
período um crescimento total de 7,7% (IBGE, 2005). Ainda segundo essa empresa
de consultoria, no mesmo período, o número de posições de atendimento (PAs)
cresceu em média 19,7% de 100.800 posições em 2002 para 149.900 em 2004.
No entanto, as informações sobre a indústria de call center no Brasil, ainda
são imprecisas. CALL CENTER (2006) estimou para o final de 2004, 102.486 PAs,
empregando 196.656 empregados. Já CLIENTE S.A. (2005) relatando pesquisa
realizada pela empresa DMS ao final de 2005, estima haver por volta de 34.000 PAs

e 600.000 operadores, mostrando que o setor está em crescimento acelerado.
Contudo, conquistar e fidelizar clientes são, de acordo com Mancini (2001),
as palavras de ordem para o empresário que deseja atuar com competência em um
mundo globalizado e altamente competitivo como o do setor de call center. Portanto,

é objetivo deste estudo de caso analisar o desempenho dos canais de atendimento
ativo e receptivo em uma operação de telemarketing de cartões de crédito, utilizando
parâmetros de ativação (uso efetivo) dos cartões vendidos

e a penetração

(percentual de vendas complementares) dos serviços agregados em relação as
vendas de cartões titulares.
Dentro deste contexto, os profissionais de marketing vêm explorando outras
estratégias junto aos

seus

clientes

e analisando

novos

recursos

para

o

fortalecimento desse relacionamento. Surge, então, a proposta de Godin (1999)
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quanto ao marketing de permissão — ou marketing de autorização — cujo principio
básico é estimular os consumidores a aumentar gradualmente a permissão
concedida às empresas a fim de transformar desconhecidos em amigos, amigos em
clientes e clientes em clientes fiéis, refletindo diretamente nos lucros da empresa.
Espera-se identificar através deste trabalho o canal de atendimento capaz
de proporcionar maior eficiência para estas organizações, representando diminuição
de custos, aumento do lucro e maior satisfação para o cliente.
Finalmente, cabe caracterizar a empresa objeto de estudo, a Softway
Contact Center S.A., fundada em 1991, é a oitava maior empresa de telemarketing
brasileira, com 3.100 posições de atendimento e 7.000 funcionários. Já a Credicard,
maior emissora de cartões de crédito do Brasil, oferece os produtos e serviços:
cartões de crédito, cartão adicional, seguro perda e roubo, titulo de capitalização e
seguro renda premiada.
Assim sendo, surge o problema do trabalho: qual é o desempenho dos
canais de atendimento utilizados pela Softway Contact Center S.A. na operação de
aquisição de cartões de crédito Credicard para pessoas físicas, quanto a ativação e
comercialização de produtos complementares, considerando-se o período de 2003 a
2005?

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral
0 objetivo geral do presente trabalho é analisar o desempenho dos canais
de atendimento ativo e receptivo utilizados pela Softway Contact Center S.A. na
operação de aquisição de cartões de crédito Credicard considerando-se o período
de 2003 a 2005, com base em dados obtidos do primeiro semestre de 2006.

1.1.2 Objetivos específicos
a) Caracterizar os canais de atendimento ativo e receptivo;
b) Identificar o perfil sócio-econômico dos clientes do canal de atendimento ativo
e receptivo para produtos financeiros;

c) Identificar os indices de ativação dos cartões adquiridos nos canais de
atendimento ativo e receptivo de acordo com o perfil sócio-econômico dos
clientes; e
d) Avaliar os indices de penetração de vendas de agregados dos canais de
atendimento ativo e receptivo.

1.2 Justificativa
Segundo CASTRO (1977) a escolha de um tema de pesquisa é de extrema
importância, pois o estudo deve ser original, importante e viável. A importância é
dada pelo fato dela ter ligação com uma questão crucial que polariza ou afeta um
grande segmento da sociedade ou com uma questão teórica que merece atenção
continuada na literatura especializada; incluem-se ai os temas novos que a ninguém
preocupam, seja teórica ou praticamente, mas contém potencial de virem interessar
ou afetar muita gente. A originalidade é caracterizada pelo potencial que os
resultados têm para surpreender a comunidade cientifica. A viabilidade é medida
pelo potencial de exeqüibilidade da pesquisa, considerando-se prazos, recursos
financeiros, a competência do autor, a disponibilidade potencial de informações e o
estado da teorização do tema.
A importância da pesquisa é dada pelos impactos positivos que seus
resultados podem vir a ter junto a um setor em franco crescimento e que emprega de
milhares de pessoas, bem como pela análise comparativa e inovadora dos canais de
atendimento ativo e receptivo através de parâmetros de ativação de cartões

e

vendas laterais, embasando-se nos conceitos igualmente inovadores de marketing
de permissão e marketing lateral.
No quesito originalidade, é possível atingir resultados interessantes, tendo
em vista que, atualmente, a empresa analisada não dispõe de estudo algum acerca
do tema proposto.
Verificando a viabilidade, o processo de pesquisa poderá ser executado
tendo em vista o baixo custo financeiro e pela acessibilidade cedida pela empresa
com relação aos processos de pesquisa, principalmente pelo fato do autor fazer
parte do quadro de liderança.
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Para a atual situação da empresa, as informações fornecidas servirão como
suporte A decisão na adaptação de sua estratégia num contexto de competição
acirrada e margens de lucro cada vez mais reduzida.
1.3 Estrutura do trabalho
0

trabalho

está

estruturado em cinco

(05) capítulos: introdução,

fundamentação teórica, metodologia, análise dos dados coletados e considerações

finais.
No capitulo 1 (um), descrevem-se os objetivos, tema do trabalho, problema
e a estrutura do mesmo. No capitulo 2 (dois), apresenta-se a revisão bibliográfica,

abrangendo todos os tópicos relacionados ao trabalho. No capitulo 3 (três),
apresenta-se o método utilizado no levantamento de dados para a confecção do
trabalho. No capitulo 4 (quatro), são apresentados os resultados do estudo de caso.
E, por fim, no capitulo 5 (cinco) confronta-se a teoria com a prática, realizando uma
análise integrada do estudo de caso A luz do referencial teórico.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A base conceitual deste estudo aborda as informações consideradas de
maior relevância para a realização da pesquisa, partindo-se do conceito de
estratégia tendo em vista que, conforme Kotler (2000, P. 86), "6 preciso entender o
planejamento estratégico para entender a administração de marketing". Em seguida,
fundamentaram-se os aspectos relacionados ao marketing de relacionamento,
marketing lateral e marketing de permissão.
Tratou-se, também, da conceituação de alguns termos-chave para

o

negócio de call center dentro de uma abordagem de marketing de permissão para
facilitar a compreensão do conteúdo e direcionamento do estudo.

2.1 Estratégia
Numa empresa compreende-se estratégia como "... a determinação de
metas básicas a longo prazo e dos objetivos de uma empresa e a adoção das linhas
de ação e aplicação dos recursos necessários para alcançar essas metas"
(CHANDLER Jr., 1962, p.13).
Dentro deste teor, a estratégia tem por finalidade estabelecer quais serão os
caminhos para alcançar os objetivos estabelecidos. Porter (1989, p.63) define a
estratégia como sendo uma oportunidade para "criar uma posição exclusiva

e

valiosa, envolvendo um diferente conjunto de atividades".
Mintzberg et al (2000) acreditam que uma única definição para estratégia
parece não ser confidvel; assim, consideram estratégia como plano, padrão,
manobra, posição e perspectiva.
A estratégia, como plano, pode ser definida como um curso de ação
pretendido, resultante de um processo formalizado. A estratégia corno padrão
consiste num comportamento que se deseja adquirir ao longo do tempo. Em se
tratando da estratégia como manobra, a idéia central é criar uma simulação tentando
enganar os competidores e influenciar a tomada de decisões dos mesmos. A
estratégia, no sentido de posição, localiza a empresa no ambiente de contexto
interno e externo e nele passa a medir forças. Finalmente, como perspectiva, a
estratégia "olha" para dentro da organização, não como uma posição escolhida, mas
como uma maneira de perceber o mundo.
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2.1.1 Estratégia competitiva
Um dos mais relevantes autores da escola de posicionamento, que dominou
o cenário empresarial na década de 80, foi Michael E. Porter. De forma simplificada,

Porter (1989, p.1), apresenta estratégia competitiva, como sendo "a busca de uma
posição competitiva favorável em uma indústria". Tal posição, afirma, "deve ser
lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência na indústria."
Ao fazer uso da estratégia competitiva, de acordo com Porter (1989), as empresas
procuram a definição e o estabelecimento de uma abordagem que permita "a
competição em suas indústrias que seja, ao mesmo tempo, lucrativa e sustentável."
(PORTER, 1989, p.44).
Para desenvolver sua proposta de estratégia competitiva, Porter apresenta
um modelo no qual representa as forças que devem ser consideradas quando do
estudo e determinação de tal estratégia. Conhecida como as cinco forças
competitivas que dirigem a concorrência na indústria (PORTER, 1989, p.22-48).
As cinco forças competitivas que dirigem a concorrência na indústria, no
entender de Porter, sac):
a) rivalidade entre as empresas existentes - os concorrentes na indústria;
b) poder de negociação dos compradores;
c) poder de negociação dos fornecedores;
d) ameaça de produtos ou serviços substitutos;
e) e ameaça de novos entrantes potenciais.

Essas cinco forças competitivas "refletem o fato de que a concorrência em
uma indústria não está limitada aos participantes estabelecidos" (PORTER, 1989,
p.24). 0 modelo de Porter caracteriza-se por apresentar uma análise do ambiente
competitivo. Nele, demonstra as teorias

e

os caminhos para alcançar a

sustentabilidade. Para o autor, a estratégia competitiva de uma empresa desdobrase em estratégias funcionais (produção, P&D, marketing, vendas, finanças, recursos
humanos, dentre outros) buscando-se compor um todo coeso e harmônico de planos
e ações que propiciem a aquisição de vantagens competitivas pela melhoria dos

processos de negócios ou de elementos na "cadeia de valor" da empresa.
Porter (1989) estabelece três estratégias genéricas para uma empresa obter
vantagem competitiva: liderança no custo total, diferenciação e enfoque, nas quais
podem ser usadas isoladamente ou de forma combinada.

15

Na estratégia liderança no custo total, a empresa procura ser o produtor de
menor custo em sua indústria e atende a muitos segmentos. 0 seu porte
normalmente é importante para obtenção de economias de escala, e pode

proporcionar essa vantagem de custo. Em síntese, compreende a ação da empresa
em fazer com que os seus custos sejam menores do que os custos dos seus
concorrentes.
Para o autor, o custo mais baixo funciona como um mecanismo de defesa
contra a rivalidade de seus concorrentes, especialmente no tocante

a

guerra de

preços. Quando os custos são pressionados por fornecedores poderosos, a empresa
de custo mais baixo tem melhor condição para continuar na indústria do que seus
concorrentes.
Porter (1989) afirma que, no custo, geralmente se exige que uma empresa
seja a líder, e não uma dentre várias disputando essa posição. Quando ha mais de
uma empresa aspirando a posição de liderança, a rivalidade entre elas torna-se

acirrada e, em geral, implanta-se uma guerra de pregos cuja conseqüência é a
redução da rentabilidade de toda a indústria.
Atingir a liderança em custo total requer um conjunto de políticas funcionais
orientadas para um objetivo, ou seja, reduções de custo pela experiência, controle
rigid° nas despesas gerais, minimização em areas como P&D, assistência, força de
vendas, publicidade, mão-de-obra e intensa atenção administrativa ao controle dos
custos, entre outros.
Segundo Porter (1989) a estratégia de diferenciação de um produto ou

serviço oferecido pela empresa é a criação de algo que é percebido amplamente em
toda indústria como sendo único, procurando ofertar um produto que possua
características que o distinga dos oferecidos pelos concorrentes. Em geral, sua
rentabilidade é derivada do prego - prêmio que esses clientes aceitam pagar, o qual
compensa os custos extras necessários para realizar essa diferenciação. Nela

obtêm-se benefícios, tais como maior lealdade do comprador durante quedas
cíclicas ou sazonais e o ponto-chave para a diferenciação é a aquisição de uma
vantagem que seja rapidamente percebida pelo consumidor.
Os meios para a diferenciação são específicos para cada indústria e eles
podem estar baseados em características intrínsecas ao produto, a imagem da
marca, aos serviços agregados, ao sistema de entrega, a qualidade e a tecnologia.
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A diferenciação de um produto é criar algo que seja diferente aos olhos do
consumidor.

0 objetivo da diferenciação é garantir parcelas de mercados mais estáveis,
de maior poder aquisitivo e menor sensibilidade dos preços, que, em geral,
demandam produtos com alto conteúdo de moda e exclusividade.
A vantagem de diferenciação pode ser desgastada pela evolução da

indústria ou pela superação por parte dos concorrentes das barreiras â imitação
(PORTER, 1989).
Sendo assim, os principais riscos são: elevação do diferencial de custos em

relação aos concorrentes, o que faz com que o preço-prêmio, necessário para
compensá-los, seja tão alto que os clientes desistam da lealdade

a

marca; redução

da importância para os clientes das bases de diferenciação da empresa; superação
excessiva das necessidades dos compradores; desprezo aos simbolos de valor;
bem como escolha de diferenciação imitável ou introdução de oferta similar com um

preço mais acessível.
Ao contrário da liderança em custo, Porter (1989) pontua que pode haver
mais de uma estratégia de diferenciação de sucesso em uma indústria, desde que
cada empresa foque atributos valiosos pelos compradores. Caso o produto, com
determinadas características, seja mais valioso apenas para um segmento de
mercado (nicho), a empresa tenderá para uma estratégia de enfoque.
A estratégia de enfoque está baseada na escolha de um ambiente
competitivo (nichos de mercado) dentro da indústria e na adaptação das atividades
da empresa para servir a esses segmentos-alvo, excluindo no seu escopo
competitivo todos os outros segmentos do mercado. 0 escopo estratégico pode
considerar um tipo de produto especial, a forma de distribuição, o tipo de clientes e a

área geográfica.
Para Gohr (2000), a referida estratégia pode ser orientada para a
perspectiva do cliente. Trabalha com um único grupo de clientes e procura tratar
cada um de forma diferente, como se fossem mercados específicos. Por sua vez, a
estratégia de enfoque tem duas variantes: no custo e na diferenciação. No enfoque
baseado no custo, uma empresa procura uma vantagem de custo em seu segmento-

alvo, enquanto no enfoque da diferenciação ela busca a diversidade em seu
segmento-alvo.
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Estas diferenças implicam que os segmentos são atendidos de uma forma
insatisfatória por concorrentes com alvos amplos que os atendem ao mesmo tempo
e também a outros.
Em linhas gerais, de acordo com Porter (1989), a meta de qualquer
estratégia genérica é criar valor para os compradores de forma lucrativa.
Cada uma das estratégias genéricas apresentadas constitui uma maneira
diferente para a geração e suporte de uma vantagem competitiva, devendo a
empresa, sob a orientação da opção estratégica adotada, atuar sobre toda a cadeia
de valor do produto.
2.2 Marketing
Partindo-se o pressuposto que o marketing consiste no desdobramento e
operacionalização das estratégias da organização que, no caso, trata da estratégia
de liderança em custo proposta por Porter (1989), faz-se necessário fundamentar

marketing com o intuito de embasar e auxiliar o leitor na compreensão dos
parâmetros de análise.

Drucker (apud KOTLER, 2000, p. 25) enfatiza que o "Marketing é algo tão
básico, que jamais poderá ser considerado ou visto como uma função isolada. E o
negócio todo visto do ponto de vista do consumidor, que é o resultado final".
0 marketing, para Kotler (2000), não

é simplesmente uma atividade

realizada para vender mais, e sim uma análise profunda das necessidades do
consumidor, aliando técnicas de pesquisa de mercado, inovações, criação de
produtos diferenciados, do preço e da distribuição.
Kotler e Fox (1994) definem o marketing como a análise, planejamento,
implementação e controle de programas formulados detalhadamente, que visam
oportunizar trocas de valores voluntários com o que o mercado — alvo necessita e
deseja. Além disso, depende do preço do produto, se é o que o mercado está
disposto a pagar, da propaganda e de uma distribuição eficaz. Kotler (2000, p.25)
cita como um dos conceitos centrais de marketing: "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". Esse é o objetivo
de marketing, fazer o diferencial, no qual as organizações necessitam para
conquistar clientes e torná-los fiéis.
Ainda, Gordon (1999, p. 32) conceitua marketing como: "processo de
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identificação e satisfação das necessidades do cliente de um modo competitivo
superior de forma a atingir os objetivos da organização".

Richers (2000) resumiu o conceito de marketing sob a ótica do cliente:
"entender e atender o cliente".
No que tange ao oferecimento de benefícios, o marketing busca satisfazer
mercados alvo, além de facilitar a comunicação da empresa com seus clientes, no
caso das empresas comerciais, sua razão de ser, os produtos.

Campomar (1981, p. 87) defende que o marketing oferece aos seus
usuários dois objetivos:
a) Satisfação aprimorada do objetivo de mercado, tendo em vista a ênfase
de marketing na mensuração das necessidades e desejos dos mercadosalvos;
b) A eficiência aprimorada das atividades de marketing, pela ênfase na
administração cientifica das atividades relacionadas ao desenvolvimento do
produto, a determinação do preço, à comunicação e à distribuição.

2.2.1 Composto mercadológico
Composto mercadológico de marketing é a combinação de ferramentas
estratégicas usadas para criar valor para os clientes e alcançar os objetivos da
organização.

0 composto mercadológico reúne quatro fatores que, segundo Kotler (2000,
p. 24), "devem ser adequadamente combinados e administrados". Tais fatores são
conhecidos como os 4 P's, a saber: Produto, Preço, Promoção e Ponto de

Distribuição e Venda. São estes quatro elementos que a administração de marketing
deve coordenar com o intuito de alcançar uma resposta eficiente em relação ao
mercado. Isto significa dizer que características do produto, tais como cheiro, cor,
tamanho, volume, composição química, etc., devem ser combinadas com preço
adequado, com políticas de promoção e com sistemas de distribuição e vendas de
modo que a empresa alcance os objetivos desejados.
De acordo com Lovelock e Wright (2001, p.16),
Ha quarenta anos (...), o professor Neil Borden escutou de um colega da
Escola Harvard de negócios que o marketing de serviços seria uma mistura
de ingredientes; a partir dai, aprendendo sobre Borden, ele teve um "insight"
de recriar uma concepção classificando o marketing de serviços em quatro
categorias: produto, preço, praça e promoção.
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2.2.2.1 Produto

A definição de marketing como a atividade humana dirigida para a
satisfação das necessidades e desejos ajuda a definir o produto como sendo "tudo
aquilo que é capaz de satisfazer a um desejo. Isto inclui pessoas, lugares,
organizações e idéias" (KOTLER, 2000, p.31).
0 produto é um complexo de atributos palpáveis e impalpáveis, como:
embalagem, cor, preço, prestigio do fabricante, prestigio do revendedor,
atendimento, assistência prestada pelo fabricante e pelo revendedor, os quais o
comprador pode interpretar como satisfação de seus anseios e necessidades.
Segundo Kotler (2000, p. 376), produto é "algo que pode ser oferecido a um
mercado para sua apreciação, aquisição, uso ou consumo para satisfazer a um
desejo ou necessidade". Pode ser um serviço, pessoa, local, organização, idéia e
bem físico.
Para Cobra (1997), o conceito de composto de produto significa a variedade
de modelos de produtos que ele pode oferecer aos clientes potenciais.

2.2.2.2 Preços

Conforme Kotler (2000), a definição do preço de um produto, ou política de
preço, será determinada pelo posicionamento da empresa frente ã concorrência e
perante o consumidor. As estratégias de marketing podem ajudar a definir a política
de preços de uma empresa, evitando erros.
A estrutura de preços, então, pode ser orientada por três diferentes fatores:
a oferta e seus custos, a demanda (capacidade de consumo do mercado-alvo) e a
concorrência.
Ao elaborar a política de preços de uma empresa, deve-se pensar nos
objetivos estabelecidos no Plano de Marketing. Outros objetivos como sobrevivência,
lucro máximo, receita máxima, crescimento de vendas, desnatação de mercado e
liderança de segmento também devem ser considerados.

2.2.2.3 Ponto de Venda

Uma boa localização e um ambiente adequado ao perfil do mercado-alvo
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atrairão um maior número de clientes.
Um empreendedor deve saber que a melhor localização para urna loja é
onde o fluxo de consumidores é maior. Alguns métodos de pesquisa facilitam a
definição de um ponto pela identificação de alguns fatores como a concentração do
mercado-alvo, a localização geográfica da concorrência, os hábitos de compra, o
fluxo de veículos e a facilidade de estacionamento (KOTLER, 2000).
O ambiente do ponto de venda também deve ser evidenciado, adequando-o
para uma melhor exposição dos produtos e realização de campanhas promocionais.
Além disso, a colocação de informações de fácil visualização facilita a identificação
dos produtos. E de vital importância oferecer bem-estar ao cliente. Um espaço físico
planejado e com decoração adaptada ao mercado alvo, com algumas facilidades
como ar condicionado, ambiente bem iluminado, areas de estacionamento e
sanitários limpos criarão um ambiente agradável ao consumidor.
Manter o cliente dentro da loja proporciona aumento das vendas. No setor
do varejo isto 6 fundamental.
Enfim, o ponto de venda necessita de maior atenção por parte dos
empreendedores. É bom lembrar que, além de uma boa localização, um ambiente
adequado as expectativas do cliente é imprescindível.
2.2.2.4 Propaganda (Composto Promocional)

Segundo Cobra (1997), a função do composto promocional ou de
comunicação é informar ao consumidor sobre as qualidades dos produtos do
varejista, além de destacar a variedade de oferta, os serviços prestados, localização
e o preço, e, ainda, induzi-lo a comprar.
Entende-se por composto promocional "todas as atividades da empresa
responsáveis pela comunicação e promoção de seus produtos ao mercado-alvo"
(KOTLER, 2000, p.101). E importante que, no inicio da definição de um composto
promocional, seja observada a natureza do produto ou serviço que está sendo
oferecido. Além disso, devem-se considerar os nove elementos que constituem a
comunicação: emissor, receptor, codificação, decodificação, mensagem, veiculo,
resposta, feedback e ruído.
Cada autor interpreta a promoção ao seu modo. Kotler (2000) classificou as
modalidades de promoção em propaganda, contato pessoal, incentivo e atmosfera.
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Em 1998, em seu livro em parceria com Armstrong, Kotfer admite que o marketing
moderno exige mais do que apenas desenvolver bons produtos, colocá-los a

disposição dos consumidores-alvos e definir preços atrativos. As empresas precisam
também se comunicar com seus clientes e o que é comunicação não pode ser
deixado ao acaso.
O programa total de comunicação de marketing de uma empresa, chamado
mix de promoção, consiste na combinação especifica de propaganda, promoção de
vendas, relações publicas, Internet e venda pessoal que a empresa utiliza para
garantir seus objetivos de propaganda e marketing (KOTLER e ARMSTRONG, 1998,

p. 318).
Cobra (1997, p. 674) afirma que "a promoção pode ser feita com um toque
de divertimento. 0 objetivo da campanha promocional é chamar a atenção, de modo
que é importante inventar algo diferente". Ele destaca

várias vantagens da

promoção:
a) estimula e aumenta o trafego no ponto de venda;
b) incentiva o consumidor a comprar;
c) evita queda das vendas de produtos sazonais;
d) estimula a força das vendas;
e) leva o cliente revendedor a fornecer mais espaço ao fabricante;
f) atenua a competição, porque o cliente prefere aquele que promove o

produto;
g) facilita a introdução de produtos novos ou novos usos do produto.
O autor alerta para a importância de encontrar o foco correto, assim como a
escolha do tipo de mídia, pois envolve vários fatores como adaptabilidade do tipo de

midia ao mercado alvo, a midia em função dos objetivo fixados e a influência da
concorrência. Para Kotler (2000), quando uma empresa considera a promoção como
um todo, defronta-se com duas grandes decisões. A primeira é saber quanto do
esforço total se deve investir em promoção; a segunda é quanto ao uso dos

diferentes instrumentos promocionais.
O autor alerta ainda de que a promoção eficiente para a empresa de hoje
exige um conceito integrado de comunicação em marketing. Nestes dias, o que mais
e mais empresas

estão procurando conseguir junto a seus clientes

é

um

relacionamento duradouro, construido por meio da oferta de valores reais e

comunicações eficientes.

2.2.2 Marketing de serviços
Dentro do marketing, são considerados conceitos de produtos e ou serviços,
que são suas ferramentas para otimizar a utilização do mesmo de forma a tornar a
gestão mais produtiva, quanto a estratégias de preço, promoções

e canais de

distribuição.
Grônroos (1995, p.48), fazendo um apanhado geral sobre conceitos de
serviços, faz sua definição, salientando que o serviço "6 uma atividade ou uma série
de atividades de natureza mais ou menos intangível, geralmente acontece quando
da interação entre clientes e prestadores de serviços, fornecidos como solução de
problemas do cliente".
0 mercado de serviços cresce rapidamente, é apontado como o ramo de
atividade que mais cresce na economia do novo milênio. Empresas de serviços
estarão atuando em diversas áreas, explorando a capacidade humana de inovação,
extrapolando limites, buscando satisfazer desejos e necessidades de diferentes
naturezas organizacionais, e até indivíduos e famílias.
A necessidade que as empresas vêem na adoção de um planejamento de
marketing está, portanto, na melhoria da prestação de seus serviços e,
conseqüentemente, na seleção de uma clientela melhor e maior, aumentando a
satisfação desses com a empresa.
A produção ou a prestação de serviços na sociedade representam uma
interferência na produção de riqueza e, como aborda Giarini (apud GRÓNROOS,
1995), estão se movimentando para serem o foco da ação econômica, satisfazendo
necessidades básicas e aumentando as riquezas das nações.
Grônroos (1995, p.190) assinala que existem diversas decisões estratégicas
voltadas para a prestação de serviços que podem ser tomadas, acrescentando que
somente uma deve orientar o processo global de tomada e execução de decisões.
Citam-se aqui as quatro estratégias abordadas por Grónroos (1995):
a) Estratégias de qualidade técnica: nas quais a empresa enfatiza em seus
produtos a sua excelente qualidade técnica. Apesar do seu sucesso não depender
somente dessa estratégia, ela é fundamental para que esse ocorra.
b) Estratégia de preço: a empresa adota estratégia de nível e ofertas
especificas de preços dos seus produtos como diferencial competitivo.
c) Estratégia de imagem: a empresa cria em torno de seus bens ou serviços
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urna imagem através de anúncios ou outros meios de comunicação com o mercado,
solidificando sua imagem na mente do consumidor.
d) Estratégia de serviços: a empresa cria uma série de serviços, ressaltando
seu relacionamento com os consumidores.
Considerando essas afirmações de Grünroos (1995), que aponta decisões
estratégicas para a prestação de serviços, em relação a empresas de prestação de
serviços e de comércios, pode-se dizer que todas possuem sua efetiva participação:
a) No que tange a estratégias de qualidade técnica, observa-se uma
predisposição das empresas de enfatizar a qualidade de seus produtos e serviços,
seja por força legal, ou por preocupação em ocupar area de excelência ao seu
público-alvo.
b) Nas estratégias de preço, nota-se que a empresa deva procurar sempre o
melhor preço oferecendo ao melhor mercado, visando segmentos de clientes.
c) A estratégia da imagem, explorada em nossos dias por vários segmentos
maciçamente, visa demonstrar a inserção junto ao público alvo.
d) Por fim, estratégicas de serviços; estar sempre criando alternativas de
novos produtos e serviços através da pesquisa.

2.2.3 Marketing direto
Segundo Dantas (1997, p. 05), o marketing direto 6:
...uma importante ferramenta de comunicação com o mercado, seja para
venda direta ao consumidor, seja para estimulo as vendas ao consumidor
através dos canais tradicionais, seja como canal alternativo.

Constitui-se num instrumento de apoio eficiente para os negócios, e atua
como um sistema de marketing, vinculando-se aos outros conceitos que o compõem:
criação e promoção de produtos que satisfazem as necessidades especificas de
consumidores e empresas.
Sob essa ótica, os apelos a ação de marketing direto proporcionam um
número exato de vendas que podem ser avaliadas em relação aos objetivos
propostos.
Segundo Dantas (1997) existem cinco funções primordiais do marketing
direto descritas a seguir:
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a) Aquisição de novos clientes
Onde se procura manter o fluxo de novos clientes constante. A eficiência
desta ação é tanto maior quanto mais se conhece os clientes atuais, e se quer
buscar no mercado novos clientes, com um perfil de vida e de consumo parecido
corn os atuais clientes. Isto se consegue através de modelagens estatísticas e
estudos aprofundados;

b) Cross selling/upgrade

Da mesma forma que as necessidades de um consumidor evoluem, uma
empresa deve aproveitar para vender produtos de maior valor agregado

e

condizentes com as novas necessidades. É grande a possibilidade de escolha de
um cliente por uma marca que já conhece, experimentou e está satisfeito. Assim,
este cliente está aberto a possibilidade de adquirir novos produtos e serviços
complementares daquela empresa (cross selling), ou ainda de comprar soluções
mais completas para suas novas necessidades (upgrade);

c) Fidelização
Ao permitir uma abordagem mais direta e personalizada, o marketing direto
possibilita a construção de um relacionamento, base de um de um processo de
fidelização. Provendo reconhecimento e, por vezes até recompensas, se cativam os
clientes para uma marca ou empresa,

e

diminui a possibilidade deles

experimentarem produtos e serviços de concorrentes;

d) Retenção
Existem ocasiões em que uma empresa pode falhar no atendimento a um
cliente. Acontece também que outras empresas, através de sua estratégia de
comunicação, convencem os clientes a trocarem de marca ou experimentarem um
novo serviço. 0 marketing direto possibilita a abordagem destes clientes de forma
personalizada, com o objetivo de retê-los para a concorrência. Afinal, conforme
Kotler (2000) custa menos reter urn cliente do que conseguir novos.
2.2.4 Marketing de relacionamento
0 conceito de marketing de relacionamento, conforme Cobra (1997), foi
desenvolvido na década de 80 por Gummesson e difundido por MCkenna (1992),
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em seu livro marketing de relacionamento.
Inicialmente, a noção de marketing de relacionamento, de acordo com Etzel,
Walker e Stanton (2001), eram de que as organizações deviam se empenhar na

construção de laços pessoais e profissionais duradouros com os clientes, visto que a
identificação das necessidades dos clientes, priorizá-las e satisfazê-las, pelo menos
uma vez, pode ser lucrativo. Todavia, ao estabelecer uma relação com os clientes de
forma que as organizações sejam consultadas regularmente sempre que seja

necessário para o fornecimento de produtos ou serviços, é extremamente mais
valioso. Este relacionamento caracteriza-se como uma parceria e ocorre a partir do
estabelecimento de confiança e comprometimento mútuo. Vavra (1993) afirma Osmarketing ou marketing de relacionamento é uma estratégia de longo prazo, cujo
objetivo precipuo não é visar uma nova compra, mas, sobretudo certificar-se que o
cliente adquiriu o produto correto.
Para Schultz, Tannenbaum e Lauterborn (1994), desde o momento em que
as empresas e os clientes aprendem mais uns sobre os outros em função das várias
formas de inter-relacionamento e sistemas de comunicação, a integração da

comunicação de marketing surge naturalmente. No marketing individualizado, a
comunicação é o fator essencial no relacionamento entre o cliente e a organização,
já que, se houver falha neste processo, o cliente certamente cortará este vinculo.
Revendo a fundamentação teórica

até aqui citada, destaca-se que

marketing visa satisfazer necessidades e desejos de indivíduos e organizações,

devendo apresentar urna visão do ponto de vista do consumidor e do resultado final,
também que o marketing de serviços envolve conjunto de atividades de natureza
intangível.
No caso especial das empresas de comércio

e serviços, esse é um

diferencial que uma empresa venha a deter em relação à concorrência e à
qualidade.
Conforme MCkenna (1992) o marketing, portanto, deixa de ser uma função
e torna-se uma filosofia empresarial de como fazer negócios.

Esta filosofia

empresarial é baseada na aceitação da orientação para o cliente e para o lucro por
parte de toda a empresa e no reconhecimento de que se deve buscar novas formas
de comunicação para estabelecer um relacionamento profundo e duradouro com os

clientes, clientes potenciais (prospects) e todos os agentes da infra-estrutura, como
forma de obter uma vantagem competitiva sustentável, quer seja por redução de
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custo ou diferenciando os serviços.
De acordo com Gordon (1999), a tecnologia, por si só, não alcança os
resultados de encantamentos necessários para manter os clientes, explora-se com a
empresa a necessidade de implementar a estratégia de relacionamento e adotar
novas

formas

de

comunicação

para

efetivamente desenvolver um diálogo

construtivo. Faz-se necessário competir em tempo real, alterando o próprio sistema
de marketing, criando novos produtos, usando novas mídias, oferecendo novos

serviços, obtendo melhor e mais rápido feedback das informações sobre o
comportamento do cliente e, com isso, melhorar a qualidade dos processos

operacionais, vendas e atendimento. Surge neste contexto, como diferencial
competitivo, a estratégia de CRM (Customer Relationship Management), suportado

informação,

pela tecnologia da

possibilitando

às

empresas tornarem-se

progressivamente mais competitivas através do adequado

gerenciamento do

relacionamento com os clientes.

Ainda para Gordon (1999), somente se a estratégia de marketing estiver
alicerçada em um conjunto relevante e significativo de informações e contar com um
fluxo constante de dados do mercado e dos clientes obtidos em tempo real estará
apoiada na experiência e no conhecimento. Assim, o CRM permite sustentar a
vantagem competitiva pelo profundo conhecimento dos clientes atuais e dos
prospects, a sistematização de uma série de atividades de comunicação dirigida e

integrada, com o uso do telemarketing, mala direta, e Internet na consecução dos
objetivos de marketing.
2.2.4.1 Benefícios

Para as empresas focadas no cliente, satisfazê-lo é ao mesmo tempo urn
objetivo e um fator determinante de sucesso. Os clientes altamente satisfeitos
trazem uma série de benefícios para o desempenho da organização (KOTLER;
ARMSTRONG, 1998).
Esses clientes são menos sensíveis a aumentos de preços. Dependendo do
valor, realmente não compensa trocar de fornecedor: preencher formulários para o
cadastro, esperar
conhecimento dos

que

as

informações

cadastrais

produtos/serviços disponibilizados

sejam

verificadas, tomar

pelo novo fornecedor,

adequar-se às novas condições de negociação impostas, esperar um tempo
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razoável para que a nova organização perceba suas necessidades, etc. Enfim, por
comodidade, na maioria das vezes, vale a pena pagar a diferença e manter o
relacionamento que já está maduro (GORDON, 1999).
Como a organização já conhece seus costumes, os clientes fiéis são
compradores em potencial de novos produtos que a empresa pretende lançar no
mercado. Em conseqüência, tem-se economia de tempo e recursos, pesquisas

mercadológicas, campanhas publicitárias e outras ações de Marketing. A partir dos
clientes existentes, já se pode construir uma base considerável de compradores em
potencial e, uma vez que já conhecem a preocupação da empresa com qualidade,

são menos resistentes a essas novas ofertas (BROWN, 2001).
Os clientes satisfeitos fazem o papel de divulgadores e influenciadores, pois

são a prova viva dos bons resultados trazidos com produtos/serviços que a empresa
fornece. Falam de modo favorável sobre a empresa e seus produtos/serviços a
outras pessoas. Deve-se mencionar que mecanismos de confiança e indicação são
fatores decisivos

em

ambientes de extrema competição

(ETZEL;

WALKER;

STATON, 2001).

Para Gordon (1999), outro beneficio importante são as criticas e sugestões
feitas a produtos/serviços ou a processos organizacionais. Através desse modelo

colaborativo, ganha o cliente, já que é usuário, e a empresa, que tem a oportunidade
de consertar falhas ou melhorar as funcionalidades dos seus produtos/serviços.
Finalmente, diminuem-se os riscos para o negócio quando se consegue
manter uma base significative de clientes fiéis. É uma maior garantia de fluxo de
caixa e de um "crescimento estável de renda" (BROWN, 2001, p. 23). A lucratividade

e o aumento do valor das ações são conseqüências diretas de um longo período de
transações (VAVRA, 1993).
2.2.5 Marketing de permissão

A proposta do marketing de permissão foi feita por Godin (1999) e tem como

principio básico o respeito aos clientes e pretende limitar a invasividade das
ferramentas de marketing tradicionais ao assentimento dado pelo cliente, ou seja,
cabe ao cliente dizer se quer se relacionar com a empresa. Ele escolhe com que
empresa quer se relacionar e estabelece com ela sua relação de interatividade. 0

principio baseia-se na percepção de poder no novo consumidor, que quando não
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está disposto a interagir com a empresa, toda ação de marketing, além de invasiva,
se torna inútil e com efeito negativo. 0 marketing de permissão tem sido muito
utilizado por empresas também devido ao crescente fortalecimento das instâncias de

proteção e defesa do consumidor, que colocam em cheque a comercialização e
inclusão de nomes em listas e cadastros e o encaminhamento indiscriminado do junk
mail.

Para Godin (1999), o respeito pela privacidade é a mais fundamental das
práticas para a empresa que busca um relacionamento duradouro e benéfico com os

clientes. Todo relacionamento forte depende de confiança. 0 cliente tem que saber
que a empresa utilizará os conhecimentos acumulados a seu respeito de uma
maneira por ele aprovada.
Quanto mais intensivo o uso da tecnologia por parte dos profissionais de
marketing e das organizações,

mais dados serão gerados que revelam as

atividades, preferências, necessidades e valor de clientes individuais. As empresas
terão que se dedicar a acompanhar, armazenar e utilizar os dados apenas de uma

maneira compatível com o grau de conforto de cada cliente.
Cada cliente necessita de privacidade de um modo diferente e mutável.
Portanto, esta prática requer que a empresa obtenha a permissão do cliente em

vários momentos ao longo do relacionamento. Isto é chamado, atualmente, de
marketing de permissão (GODIN, 1999).

Ansiosas pela venda, uma ação isolada de telemarketing, por exemplo,
pode desgastar profundamente a imagem da marca, caso o consumidor não esteja
preparado para receber a oferta. 0 diálogo com o público antes da abordagem de
venda é fundamental dentro de uma estratégia de marketing de relacionamento:
desde a criação e consolidação da marca na mente do consumidor, até as táticas de

aproximação por marketing direto suportadas por databeses eficientes. Enfim, para
que a ação não transpareça em tom invasivo e prejudicial, é necessário um
relacionamento de aproximação que precede o momento da oferta inicial.

Enquanto, no marketing direto, a empresa aluga uma lista e envia pelo
correio ou por e-mail uma peça para um grupo desconhecido que não pediu nem
espera por sua mensagem e, portanto, pode simplesmente ignorá-la, ou até mesmo,
repudiar a invasividade da ação. No marketing de permissão, a empresa interrompe
o indivíduo apenas para conquistar a sua permissão, convencendo-o a estabelecer

um vinculo de interatividade com ela. A partir dai, inicia-se um relacionamento que
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permitirá conhecer profundamente o que o cliente pensa do produto e o que gostaria
de consumir. Diferentemente do que acontece na comunicação convencional, todo o
relacionamento é essencialmente de mão dupla e está lastreado no próprio desejo
que o consumidor manifesta de relacionar-se com a empresa.
Godin (1999) afirma que a chave do marketing de permissão é a confiança e

o interesse que o consumidor tem pelo negócio. O desafio é justamente conquistar o
seu interesse, depois, não quebrar a relação de confiança, seja traindo a relação de
reciprocidade, seja expondo e relacionamento ao mercado sem a prévia autorização
do cliente.
2.2.6 Marketing lateral
Embasando-se na visão de Godin (1999) em que o marketing de permissão
cria uma relação de confiança entre cliente e empresa, espera-se uma maior
abertura por parte do cliente, uma maior pré-disposição a, além de adquirir
determinado produto, itens complementares, nos remetendo a uma idéia de
lateralidade. Eis que surge

o conceito de marketing lateral, que dentro da

abordagem do presente estudo, é reforçado pela estratégia do marketing de
permissão.
De acordo com Kotler et al (2004), existem duas maneiras radicalmente
diferente de inovar: uma que consiste ern abrir modulações dentro de um
determinado mercado e outra que, com as devidas modificações em nosso produto,
reestrutura o mercado, criando uma nova categoria mediante novos usos, situações
ou público-alvo.
Denomina-se o primeiro de marketing vertical, que, para Kotler et al (2004,
p. 83)
...funciona a partir da definição de um mercado, com a aplicação de
técnicas de segmentação e de posicionamento, com a modulação do
produto ou serviço atual, criando variedades. Vai do geral ao especifico
através de um processo seqüencial e lógico, um processo de pensamento
vertical.

Chama-se o segundo de marketing lateral. "Ele reestrutura a informação
existente e vai do especifico ao geral mediante um pensamento menos seletivo,
embora mais exploratório, probabilistic°, provocativo e criativo" (KOTLER et al,
2004, p. 81).
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Ambos os processos são necessários e complementares. "Além disso, o
marketing lateral não pode ser desenvolvido em sua plenitude sem o marketing
vertical, uma vez que este produzirá mais variedades depois que uma nova
categoria for criada" (KOTLER et al, 2004, p. 83).
0 marketing lateral se baseia na busca de expansão através do resgate de
uma ou mais necessidades, usos, público-alvos ou situações que foram descartados
quando se define o mercado para um produto ou serviço. Isso significa que o
produto ou serviço precisa ser alterado.
Marketing lateral é um processo de trabalho que, quando aplicado a
produtos ou serviços existentes, produz inovações que abrangem necessidades,
usos, situações ou público-alvo não atingidos atualmente. É, portanto, um processo
que permite uma alta possibilidade de novos mercados ou categorias.
Para Kotler et al (2004) o processo de marketing lateral pode ter como
objetivo:
a) Satisfazer outras necessidades com o mesmo produto;
b) Incorporar outras necessidades ao produto para torná-lo diferente;
c) Atingir consumidores não-potenciais devido a modificações no produto;
d) Oferecer novas utilidades aos atuais clientes;
e) Oferecer novas situações ao produto caso ele fosse modificado;
f) Gerar um novo produto a partir do produto atual.

Finalmente, existem três tipos de resultados no processo de marketing
lateral segundo Kotler et al (2004):
a) Mesmo produto, nova utilidade: expansão de area do marketing vertical;
b) Novo produto, nova utilidade: criação de um novo mercado ou categoria;
c) Novo produto, mesma utilidade: criação de uma nova subcategoria.

2.3 0 canal de relacionamento call center
Acredita-se que utilização dos conceitos de marketing de permissão e
marketing lateral, abordados anteriormente, no canal de relacionamento call center
implicara no inicio de ciclo de relacionamento longevo e mais lucrativo tendo em
vista o maior índice de conversão de contatos telefônicos em vendas e vendas
complementares que se espera alcançar.
Todavia, deve-se primeiramente definir as principais funções de um canal
de relacionamento, que são, para Mancini (2001), dar atenção ao cliente em tempo
real, por qualquer meio disponibilizado, como, por exemplo, a Internet, o telefone e
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quaisquer outros meios. 0 mesmo autor os fatores-chave de sucesso do call center
são a sua autonomia no relacionamento com o cliente e o comprometimento das
diversas áreas da empresa que precisam estar alinhadas com a missão do canal.
Um call center moderno e preparado para estabelecer relações de valor
com

o

consumidor depende do tipo de tecnologia selecionada para sua

implementação. Já Kobs (1993) defende a idéia de que este equipamento deve estar
integrado com um database marketing e com a força de vendas, propiciando um
ciclo completo de atendimento. Desse modo, o canal de relacionamento integra-se
às diversas funções do telemarketing num fluxo integrado de ações que respeita o
ciclo de relacionamento entre o cliente e a empresa, propiciando uma interação com
agregação mútua de valores, tudo isto sob orientação das informações
armazenadas e disponibilizadas no database marketing.
2.3.1 Evolução da comunicação no atendimento
Para Mancini (2001), o emprego do telefone integrado aos objetivos da
empresa atravessou diversos estágios, que correspondem ao aumento da
sofisticação dos modelos mercadológicos, ao incremento da competitividade, da
globalização e A busca de uma gestão de qualidade.
Os principais estágios, utilizando o telefone como uma ferramenta para a
empresa, serão detalhados a seguir.
a) Televendas
Mancini (2001) destaca que o registro mais remoto que se tem do emprego
do telefone de forma empresarial data de 1880, apenas quatro anos após sua
invenção. Neste ano, segundo o autor, um fabricante de doces resolveu vender seu
produto por telefone. Formou uma equipe com mais de 100 pessoas, que passaram
a cadastrar e contatar clientes. Esse processo utilizando o telefone foi denominado
"televendas". 0 autor acrescenta que

o conceito de televendas engloba os

procedimentos mais simples que envolvem o telefone, apresentando um produto ou
serviço para um cliente em potencial, visando efetivar a venda. Essa foi a primeira
função incorporada à tecnologia do telefone, logo após sua invenção. A
disseminação deste conceito, ainda praticado em muitos lugares, foi rápida pois
oferece muitas vantagens: um vendedor telefonando, atende mais clientes em vários
lugares, em menos tempo e com menores custos.

3")

Com métodos e técnicas ainda precários, o uso do aparelho expandiu-se e
passou a abranger, além de vendas, também cobrança e supervisão, conclui
Mancini (2001).
b) Telemarketing
Freitas (2000) comenta que em 1950, algumas revistas e jornais publicavam
anúncios indicando o telefone, como canal de resposta, para a compra de serviços,
para elaborar um mailing list e fortalecer a imagem corporativa do anunciante. Em
1970, com o sucesso obtido pelos setores pioneiros, a Ford resolveu arriscar e
investiu na primeira campanha maciça de marketing por telefone. A empresa
capacitou 15 mil donas-de-casa que, de suas próprias residências, efetuaram 20
milhões de ligações para definir o mercado potencial de compradores de
automóveis. Rapidamente a estratégia disseminou-se.
Segundo Macini (2001), estudos realizados nos EUA na década de 70
comprovaram que praticamente 50% dos americanos que recebiam contatos por
telefone, para vendas ou pesquisas, ouviam as propostas e ofertas. Assim, chega-se
ã década de 80, com o nascimento oficial do termo telemarketing, que aportou no
Brasil junto com a chegada das multinacionais americanas.
Para Stone e Wyman (1992), telemarketing aplica a tecnologia para otimizar
o mix das comunicações de marketing da empresa para atingir o cliente. Segundo
Freitas (2000), desde então o telemarketing tem sido uma das ferramentas mais
importantes do marketing. O autor diz ainda que as vendas através do telemarketing
no Brasil têm crescido em torno de 40% ao ano.
De acordo com Bretzke (2000), o telemarketing passa a desempenhar um
papel importante no processo de venda e assume parte das funções anteriormente
atribuidas à venda: identificação de suspects e prospects. A autora acrescenta que
uma das principais mudanças no setor de vendas de uma empresa é considerar o
telemarketing como parte integrante da força de vendas, além da parte importante

da estratégia de comunicação.
C) Call center
Já em 2000, o conceito de telemarketing evoluiu para o modelo de call
center, integrando a informática. Moderno, é estruturado sobre uma plataforma

totalmente flexível. De acordo com Mancini (2001), o call center surge no momento
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em que a organização sente necessidade não só de atender às demandas do
mercado, mas também de antecipar-se a elas, ultrapassando as expectativas do
cliente.
"0 call center deixa de ser apenas uma resposta (ações reativas) ao que a

fatia de mercado onde atua exige e passa a oferecer vantagens adicionais,
buscando a plena satisfação da clientela e uma proximidade permanente com ela."
(MANCINI, 2001).
Segundo Costa (1999), o conceito de call center já existe há algum tempo,
com centros de atendimento funcionando há anos. No entanto, conforme o autor, ao
longo da década de 90, houve um crescimento acelerado desse tipo de atividade,
impulsionado pelo aparecimento de novas tecnologias e pelo acirramento da
concorrência, que forçou as empresas a concentrar-se na fidelização de sua base de
clientes.

A tendência é a expansão do uso dos call centers. Segundo Doyle e
Carolan (1999), o setor ainda está na sua infância e em crescimento acelerado.

d) Contact center

No momento, está surgindo o conceito de contact center que, segundo
Mancini (2001), centraliza, independente do meio utilizado (telefone, correio,
informática etc.), o gerenciamento de todas as relações da empresa com a

sociedade.
De acordo com Sakamoto (2001), contact center é a evolução do call center
tradicional através da integração com a web.

Acrescenta dizendo que o contact center não será utilizado apenas para
receber reclamações ou fazer vendas, mas para manter um relacionamento no
sentido amplo do termo. Isso significa que o call center está saindo de um modelo
focado em transação, de um centro de custos, para um modelo focado em
relacionamento.
Já no Brasil, o telemarketing foi introduzido em 1968 pela empresa Listas
Telefônicas Brasileiras, conforme relata Ferreira (2002 p 92-96) e, sua identificação

como atividade que é exclusiva para "venda por telefone", durou até meados da
década de 80.
Dos primeiros serviços de atendimento de reclamações até os sofisticados
canais de relacionamento, Bretzke (2000, p. 40) identifica quatro fases que convivem
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no ambiente competitivo, tanto no Brasil quanto em toda a América Latina. As fases
estão listadas e analisadas individualmente:

a) Primeira fase: receptiva
Corresponde ao período entre fins da década de 80 e meados de 90, este é
o período de implantação dos primeiros SACs (Serviço de Atendimento ao
Consumidor). Em 1990, com a aprovação da lei do consumidor, os SACs
começaram a ser implantados em obediência a uma exigência legal dos órgãos
legisladores. Como resultado, tem-se sistemas precários aplicados por funcionários
de baixa qualificação, cujo objetivo principal é a proteção contra possíveis problemas
com o Procon (Fundação de Proteção ao Consumidor).

E

válido salientar que algumas organizações ainda vêem o call center como

um centro de custos e não como um centro de resultados-lucros e fidelização, ligado
intimamente ãs estratégias de marketing da organização.
Segundo Bretzke (2000, p. 42):

0 grande problema desta fase é que a área para qual era passada a
reclamação ou solicitação, na maioria das vezes, entrava em contato
novamente corn o cliente, fazendo-o detalhar mais uma vez o que havia
ocorrido e esperar mais algum tempo pela solução. Esse fato aumentava
os custos e gerava descrédito nesse tipo de serviço. Além disso, o tempo
de resposta dos outros departamentos era muito longo para garantir a
satisfação, além do conflito gerado pelos responsáveis pelo Call Center,
pois não eram soluções orientadas para o cliente.

b) Segunda fase: qualidade do atendimento
Já em meados na década, ocorre no Brasil uma corrida em direção aos
programas de qualidade total e a satisfação do cliente tornava-se ativo importante
para a boa performance das empresas. Assim, a melhoria na qualidade no
atendimento a fim de evitar conflitos com o cliente levou as organizações a
pensarem mais estrategicamente em relação aos call centers.
0 uso mais eficiente da tecnologia e a informatização dos call centers, com
a modernização dos equipamentos de telefonia e a inclusão do DAC (Distribuidor
Automático de Chamadas) para aumentar a eficiência e reduzir custos de chamadas,
inaugurou esta nova fase, na qual o objetivo já era o de atender ao cliente com
responsabilidade e responsividade, corn o intuito de elevar os níveis de satisfação
com os produtos e serviços e dar uma resposta rápida às solicitações dos
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consumidores.
Porém não se pode deixar de comentar que a ênfase desta fase de
amadurecimento do call center estava na redução dos custos operacionais. Os
investimentos em tecnologia de telefonia tinham como propósito diminuir o número
de funcionários vinculados ao call center.

c) Terceira fase: fidelização
Ao final da década de 90, as organizações percebem o potencial de
negócios contido no call center. Descobrem que é possível aumentar a rentabilidade
com os clientes através do telemarketing ativo e da ampliação das funções do call
center.
Surge a consciência de que se pode explorar o call center como instrumento
de responsividade e construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes,
aumentando, assim, a eficiência e a eficácia das ações empresariais.

d) Quarta fase: canal de relacionamento
Atualmente, o cliente deseja ser atendido personalizadamente,
independentemente do meio através do qual entra em contato com a empresa: pelo
telefone, no ponto de venda, pelo vendedor externo, pela Internet ou por quiosques
eletrônicos.
O cliente deseja respostas em tempo real e as mídias têm que trabalhar de
forma integrada, sem conflito de informações, transmitindo ao cliente a percepção de
que ele está relacionando-se com uma entidade única, e não com o vendedor,
depois com o call center ou com a loja.
Segundo Bretzke (2000, p. 43):

0 call center como um Canal de Relacionamento, terá a missão de interagir
com os clientes, visando conquistar a lealdade, agregando valor extra,
transformando oportunidades em receitas. Portanto, para assumir um
conjunto centralizado de atividades que incluem o receptivo e o ativo nas
funções de vendas, prospecção de novos clientes, suporte a vendas e a
administração e fidefização (comunicação continuada, reativação, cross
selling, etc.).

As chamadas atividades ativas do call center dizem respeito as funções de
venda ativa, qualificação do banco de dados de interessados em fazer negócios,
agendamento de atividades de visitas, ofertas de promoções, etc. Já no atendimento
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a cliente, inclui-se o atendimento aos respondentes de campanhas, reclamações e
sugestões de clientes, solicitação de produtos, serviços ou informações diversas.
2.3.2 Call center: conceitos e características
Quando a empresa ultrapassa o estágio do marketing tradicional, eta

aterrissa no território das tecnologias com foco no cliente. 0 call center, portanto, já

é um conceito ampliado do telemarketing, pois sua estrutura, na verdade, faz parte
da própria missão da empresa. Sakamoto (2001) define call center como o lugar
onde os chamados são feitos, ou recebidos, em grandes quantidades com o objetivo
de apoiar processos de vendas, marketing, serviços ao cliente, suporte técnico ou
outra atividade especifica.
0 call center, segundo Azevedo (2002), é por essência uma atividade do

setor de serviços, que funciona como um elo entre a empresa e sua base de
clientes. A autora acrescenta que as inovações tecnológicas nesse setor têm sido
muito grandes, provocando uma reestruturação ampla no funcionamento dessas
organizações.

Os call centers são centros integrados de contato entre empresas e
consumidores, estabelecidos de forma remota e/ou virtual, através do uso da
tecnologia.

No Brasil, os sistemas atuais de call center surgiram com a evolução das
antigas centrais de atendimento ao cliente, De acordo com Azevedo (2002) a lógica

é semelhante, porém a diferença está na infra-estrutura, no espaço físico disponível,
e principalmente, na tarefa dos atendentes.
Segundo Peppers e Rogers (2001), as principais funções atribuídas ao call
center são:

a) Vender produtos e serviços adicionais, aumentando a participação de
sua empresa no cliente;
b) Prestar suporte a produtos e serviços complexos, reduzindo o custo de
atenção ao cliente;

c) Fornecer produtos complementares e permanentes, o que aumenta a
fidelidade dos clientes ao produto básico;
d) Melhorar a qualificação dos clientes potenciais, reduzindo o custo de
venda;
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e) Reduzir a necessidade de utilizar descontos para vender a novos
clientes, aumentando a lucratividade;
f) Realizar pesquisas com os clientes, baixando os custos de obtenção de
dados.
Segundo Mancini (2001), existem alguns benefícios que um call center pode

proporcionar para uma empresa, dentre eles estão:

a) Maior agilidade
Rapidamente detectam-se

questões, objeções,

anseios,

dificuldades

e

dúvidas do cliente em relação ao que oferece, seja um produto ou serviço.

b) Maior controle de operações criticas
Cada etapa dos procedimentos para executar uma estratégia traçada, pode
ser monitorada passo-a-passo e as observações consolidadas em um relatório de
resultados. Dessa maneira é possível visualizar rápida e claramente as principais

queixas relacionadas a um determinado produto ou serviço.

c) Otimização da relação custo x benefício
Uma operação de call center bem estruturada traz resultados melhores,
muitas vezes imediatos, com custos operacionais menores do que aqueles obtidos
por outros meios. 0 contato face-a-face demanda mais tempo, assim, ao atender um
maior número de clientes no mesmo período de cobertura, o call center contribui de
forma efetiva para a redução de custos internos e,

conseqüentemente na

maximização dos lucros.
d) Ampla cobertura
Clientes que, de alguma forma seriam inacessíveis, seja pela distância

geográfica ou porque existem barreiras sociais (porteiros eletrônicos, seguranças,
etc.) podem ser contatados e mobilizados para que as metas propostas sejam
alcançadas.

e) Maior direcionamento
Um banco de dados completo, com perfil minucioso do cliente, facilita o
relacionamento da empresa com

públicos específicos. É possível configurar

produtos e serviços conforme a necessidade de cada cliente em particular,
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contribuindo para fidelizá-lo. 0 contato é pessoal e interativo, possibilitando focar as

ações em cada cliente individualmente.
Já

para os clientes, a

modernização

dos

call centers

tem sido

aparentemente vantajosa. Segundo Azevedo (2002), a facilidade do acesso A

informação, aumenta o controle sobre o processo de compra e gerenciamento
financeiro por parte dos clientes.
De acordo com Mancini (2001), estes benefícios para os clientes podem ser
assim caracterizados:

a) Comodidade

Rapidez, facilidade, gasto reduzido: estes são apenas alguns aspectos que a
expressão "comodidade" sintetiza e que o cliente obtém quando a companhia
começa a trabalhar com o conceito de call center. Não importa onde o cliente estiver.
Basta entrar em contato com a empresa, independente do meio utilizado, para
solicitar um serviço ou produto, ou fechar um negócio. 0 cliente, além disso, poderá
obter respostas em tempo real, sentindo-se corno deve se sentir: um cidadão

respeitado e de valor inestimável para a empresa com que negocia.

b) Liberdade
Nem todo o consumidor sente-se seguro ou auto-suficiente para tomar

decisões sobre a pressão e a "sombra", muitas vezes intimidadoras, de um vendedor
que deseja garantir suas comissões. A distância, o cliente resolve-se com mais
calma e tranqüilidade e o índice de frustração e arrependimento posterior tende a
cair, principalmente se houver garantias de devolução ou reembolso. Dessa maneira
é mais fácil fidelizar pessoas introvertidas.

c) Economia
É possível colocar no mercado produtos ou serviços com preços mais
competitivos, pois vendas efetuadas a distância e com assistência técnica também
realizada por tutoria reduzem os custos e esta margem pode ser repassada para o
cliente. É um diferencial a mais, com valor agregado, que pode ser oferecido ao
cliente para seduzi-lo.

39

d) 0 modelo just-in-time
Este modelo inverteu os tradicionais procedimentos de produção, partindo do
pedido do cliente para trás, ou sela, da solicitação para a fabricação, encontrou no
Call Center, seu estado de arte. Com ele é possível integrar com mais eficiência

sistemas e tecnologias, conectando os processos de pedido — produção — entrega —

cobrança. 0 cliente é rapidamente atendido, com as especificações que solicita, e se
reduzem todos os custos, principalmente de estoque.

2.3.3 Formas de atendimento
Em um call center, um conjunto de pessoas, os chamados operadores,
atende as chamadas de clientes relacionadas aos diversos serviços que podem ser
oferecidos, tais como: suporte técnico, vendas de produtos, sugestões, solicitação
de informações, reclamações, etc.
Os operadores também podem efetuar ligações para os clientes para
vender produtos, efetuar cobranças, resgatar mensalidades, etc. Segundo Mancini

(2001), no primeiro caso, os cal/centers são chamados de receptivos e no segundo
de ativos. 0 call center no qual os operadores atuam tanto em operações receptivas
quanto em operações ativas é denominado blended (misto).
De acordo com Freitas (2000), a definição do tipo de atendimento que será
utilizado pela empresa deve ser feita logo quando surgir a idéia de se estruturar essa
ferramenta na empresa. 0 autor acrescenta que a decisão pelo ativo ou receptivo irá
nortear e afetar uma série de outras atividades que vão desde a mensuração do
fluxo de chamadas até a escolha da mídia para a divulgação do sistema de
atendimento.

a) Telemarketing ativo
Sempre que a empresa toma a iniciativa de

contatar seus clientes,

parceiros, fornecedores ou consumidores, de maneira sistemática, programada e

direcionada, o atendimento ativo entra em ação. Para Mancini (2001), ele é uma
ferramenta muito utilizada na comercialização, ações de vendas e campanhas

promocionais, além de servir, também, para outros propósitos. 0 autor diz ainda que
o atendimento ativo tornou-se mais importante com as mudanças sofridas no circuito
empresarial através dos tempos.
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0

sucesso do

atendimento ativo não est á somente na

tecnologia

empregada, nos softwares aplicados ou mesmo na escolha certa de parcerias. De
acordo com Mancini (2001), o sucesso está inteiramente ligado no modo de fazer, na
maneira como as pessoas envolvidas nas ações atuam e como os trabalhos estão
orientados.

b) Telemarketing receptivo
0 atendimento receptivo é uma operação direcionada ao relacionamento da

empresa com os clientes. A empresa disponibiliza meios de contato para serem
utilizados pelo público. Conforme Mancini (2001), o objetivo do atendimento
receptivo é atender bem a qualquer solicitação dos clientes, pois essa pode ser a
diferença que manterá um cliente satisfeito e fiel a uma marca ou a um serviço.

autor acrescenta que o call center receptivo é um grande instrumento para promover
a fidelização dos clientes.
As empresas que disponibilizam o atendimento receptivo para os seus
clientes, segundo Mancini (2001), caracterizam-se por:
a) Facilitar os meios de acesso aos seus clientes;
b) Possuir uma equipe especializada para responder por ela;
c) Manter mecanismos de ação acionados imediatamente pela central de

atendimento para resolver qualquer ocorrência com o produto ou serviço;
d) Solucionar imediatamente uma demanda, atuando pró-ativamente e
protegendo o serviço, a sua marca e o seu mercado;
e) Atender rapidamente o consumidor, fortalecendo seu elo de ligação com
ele e com aqueles que estão sob seu âmbito de influência;
f) Acrescentar mais conhecimento real sobre a qualidade dos seus serviços

e dos seus produtos.
2.4 Considerações sobre o capitulo

Buscou-se desenvolver através de uma linha de raciocino lógico e coerente
uma base conceitual que parte da estratégia como fato gerador de desdobramentos
em estratégias de marketing, que no caso do presente estudo está relacionado a
estratégias de canais de atendimento receptivo.

41

Pretendeu-se desenvolver uma correlação entre o canal de atendimento
receptivo com a teoria de marketing de permissão e marketing lateral, que resulta,
em teoria, numa maior eficiência cio processo.
Por sua vez, esta eficiência esperada remete à estratégia competitiva de
liderança em custo.
Finalmente, fundamentou-se os conceitos básicos ligados a telemarketing
com o objetivo de permitir uma comunicação mais clara dos resultados identificados.
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3 METODOLOGIA

Este capitulo define e classifica a pesquisa quanto â sua natureza, quanto â
forma de abordagem do problema, quanto aos objetivos

e

quanto aos

procedimentos. Define os procedimentos metodológicos da abordagem. Especifica
as técnicas e os instrumentos utilizados para coleta de dados. Apresenta a
seqüência de passos dados para alcançar o objetivo proposto. Esclarece a forma

como os dados foram tabulados e apresentados para posterior análise.
3.1 Caracterização da pesquisa

A metodologia utilizada fundamentou-se em Castro (1977, p.33), que diz que:
"métodos são técnicas suficientemente gerais para ser tornarem comuns a todas as
ciências ou a uma significativa parte delas" com o objetivo de "convidar a ciência a
especular e o de convidar a filosofia a interessar-se pelos problemas práticos".
Richardson eta) (1985) definem como método a escolha de um procedimento
sistemático para a descrição e explicação de fenômenos que estão sendo
pesquisados, agrupando-os em dois grupos: métodos quantitativos e métodos
qualitativos. Estes métodos se diferenciam tanto pela sistemática quanto pela forma

de abordagem do fenômeno, sendo a escolha do tipo de método a utilizar orientada
principalmente pela natureza do problema e o nível de aprofundamento que se
deseja. Longe, porém, de serem considerados como métodos individuais, numa
pesquisa, devem ser considerados como métodos complementares.
A partir do problema de pesquisa e da fundamentação teórica, esta pesquisa
foi delineada considerando o referencial metodológico apresentado em seguida.
0 trabalho caracterizou-se como sendo um estudo de caso que, de acordo

com Yin (1989), 6, basicamente, uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno
dentro de seu contexto de vida real nos quais os limites entre o fenômeno e o
contexto não estão claramente definidos e no quais múltiplas fontes de evidência
são utilizadas. Neste contexto, percebeu-se a adequação deste trabalho através do

estudo de caso, por se tratar de um fenômeno realmente contemporâneo que ainda
está se delineando.

Esta pesquisa teve, inicialmente, o caráter exploratório e num segundo
momento, conclusivo descritivo e ex-post facto, cujos meios de verificação se deu
através da análise dos dados de controle existentes, decorrentes do sistema de
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informação do call center, entrevistas não estruturadas e observação direta
participante. Os dados foram coletados mediante consulta ao banco de dados da
empresa e foram tratados de forma qualitativa dentro dos aspectos relacionados aos
objetivos específicos.
No caso deste trabalho, foi escolhida a pesquisa descritiva, que, para Mattar

(1998, p.80):
...visa prover o pesquisador de um maior conhecimento sobre o
tema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é apropriada para os
primeiros estágios da investigação, quando a familiaridade, o
conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do
pesquisador são, geralmente, insuficientes ou inexistentes.
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, Gil (1991) nos diz que o
estudo de caso envolve estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de
maneira que se permite o seu amplo e detalhado conhecimento.
Em relação à natureza das variáveis pesquisadas, adotou-se a pesquisa
qualitativa, visto que a pesquisa fez uso de dados secundários internos e externos.

Inicialmente, a coleta de dados se deu por meio de visitas a sites
especializados, reportagens, revistas e literaturas relacionadas buscando obter um
conhecimento aprofundado sobre conceitos e características do setor de contact
center.

Definindo-se pela empresa Softway Contact Center, deu-se inicio a coleta de
dados secundários, estes obtidos em documentos e publicações da organização,
bem como no campo da observação da performance da operação junto aos
analistas de negócios e gerentes da própria empresa.

Após a coleta de dados, a fase seguinte da pesquisa foi a análise e
interpretação. A análise teve como finalidade organizar e sumariar os dados de
forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para a

investigação. Já a interpretação teve como finalidade a procura de sentido mais
amplo das repostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos
adquiridos.

3.2 Delimitação do estudo
Tratando-se de um tema novo, fez-se necessário realizar a pesquisa em
outros meios que não os convencionais (livros e publicações cientificas), tendo em
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vista que existiam poucas publicações na área, a fim de que o dado trabalho
apresentasse informações relevantes ao ambiente em que estavam inseridas a área

e as características peculiares de seu funcionamento.
Toda pesquisa deve ser bem planejada se quiser oferecer resultados úteis e
acrescentar algo para outrem. Este planejamento envolverá também a tarefa de
coleta de dados, que corresponde a uma fase intermediária da pesquisa que se dará
com o estudo de caso.
Estudo de caso foi o procedimento escolhido para a coleta de dados.
Segundo Santos (1999), estudo de caso é selecionar um objeto de pesquisa restrito,
com o objetivo de aprofundar-lhe os aspectos característicos, cujo objeto pode ser

qualquer fenômeno individual, ou um dos seus aspectos.

3.3 Limitações do estudo
a) A empresa Credicard não revelou dados de consumo dos clientes que

ativaram seus cartões;
b) Escassez de literatura acerca do setor de telemarketing, marketing lateral

e marketing de permissão;
c) A fonte de dados secundários possui limitações de informações acerca
de dados dos clientes;
d) A interpretação dos depoimentos e das respostas dos entrevistados pode
conter vícios no tocante à percepção do entrevistado quanto ao conteúdo das

questões propostas.
e) Pelo fato de tratar-se de urn estudo de caso, há limitações em relação ã

generalização dos resultados obtidos, apesar de possibilitar uma abordagem total e
intensiva das variáveis escolhidas dentro da organização estudada.
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4 ESTUDO DE CASO: 0 CASO SOFTWAY CONTACT CENTER S.A,

Neste capitulo apresenta-se o resultado da pesquisa obtido no estudo de
caso para uma leitura da realidade desempenho dos canais de atendimento ativo e
receptivo utilizados pela Softway Contact Center S.A. na operação de aquisição de
cartões de crédito Credicard. Assim fez-se precipuo uma apresentação do setor de
telemarketing, da empresa pesquisada, dos processos dos canais de atendimento
ativo e receptivo, análise da performance dos canais ativo e receptivo, seguido do
perfil sócio-econômico dos clientes nos canais ativo e receptivo, perfil sócioeconômico dos clientes cujos cartões são ativados nos canais ativo e receptivo e
análise da penetração de vendas de adicionais e serviços.

4.1 Setor de telemarketing
A década dos anos noventa viu surgir os grandes call centers, ou centrais
de tele atendimento, em todo o mundo, na esteira do verdadeiro dogma da procura
da "qualidade total" (MANCINI, 2001). A legislação de proteção ao consumidor,
também de grande relevância, a partir das três últimas décadas, gerou demanda de
pronto e constante atendimento aos compradores e usuários de bens e serviços em
geral. A venda direta ao consumidor via telemarketing, tanto "passivo" quanto "ativo",
tornou-se o carro chefe de grande número de empresas em todo o mundo.
0 mercado mundial de call centers arrecadou cerca de vinte e três bilhões
de Euros em 1998, e espera-se que atinja sessenta bilhões de Euros em 2003,
empregando cerca de um milhão e meio de europeus e cinco milhões de pessoas
nos Estados Unidos da América (TOOMINGAS, 2002).
Segundo World Socialist (2006), naquele pais, o número de operadores
pode variar de dois a sete milhões, trabalhando em 70.000 estabelecimentos. No
Reino Unido, de 160 a 200.000 trabalhadores; na Alemanha, 65.000 e na Australia
os números chegam a 60.000 operadores de telemarketing.
Conforme exposto na introdução deste estudo, os dados brasileiros, apesar
de controversos e escassos, não diferem quanto à expansão e importância
econômica dos call centers. Segundo a Associação Brasileira de Telesserviços —
ABT, em relação ao número de postos de trabalho disponíveis no Brasil, "... houve
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uma alta de 21,6%, entre 2000 e 2001, passando de 370 mil para 450 mil (...) e a
atividade é hoje a maior empregadora na área de serviços..." (ABT, 2006).
A Contax Contact Center, uma das maiores empresas brasileiras do setor,
com sede em Minas Gerais e centros em cinco outros Estados, empregava, durante
a presente pesquisa, em torno de 45.000 pessoas, em prestação de serviços quase
exclusivos às companhias telefônicas privatizadas, com tendências a grande
ampliação de atividades e número de empregados. Em apenas um dos centros
dessa empresa são atendidas 400.000 ligações diárias, somando mais de setenta
milhões de ligações ao mês (ASSUNÇÃO; VILELA, 2003).
A atividade dos call centers tem como cenário a chamada globalização,
entendida como a superação das fronteiras nacionais pelo capital, produzindo um
maior distanciamento entre os centros de decisão e os atores sociais. A globalização
constitui, a um só tempo, um potente fator de desenvolvimento das novas
tecnologias da informação e da comunicação, e também o produto das bases
materiais que essas redes proporcionam. Ao mesmo tempo em que se promove a
integração espacial dos mercados mundiais, ocorre urna continua aceleração dos
tempos de circulação das informações: "Os fluxos materiais dependem cada vez
mais dos imateriais das informações..." (COCCO, 1999).
Assiste-se à onipresença, em nível internacional, e o Brasil não se configura
como exceção, de profundas modificações nos processos de trabalho em telefonia e
tele atendimento, com grande intensificação da quantidade de trabalho à custa da
diminuição da sua "porosidade" e de práticas gerenciais cada vez mais afinadas
para retirar o máximo da força de trabalho, representando novo fôlego para as
formas aprimoradas por Ford e seus seguidores (FLEURY, 1987) no aumento virtual
da jornada de trabalho.
Sintomaticamente, as técnicas gerenciais aplicadas pelos call centers no
Brasil e em todo o mundo referem-se a controles cada vez mais rígidos dos tempos
e das tarefas, no sentido dessa intensificação do trabalho. São utilizados "bancos de
horas" e controles estritos de tempos de atendimento e de qualquer pausa ou
interrupção do trabalho, mesmo aquelas necessárias às necessidades fisiológicas,
segundo relatos dos trabalhadores e análises realizadas em empresas do setor
(ASSUNÇÃO e VILELA, 2003).
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4.2 A Softway Contact Center S.A.
Primeiramente, salienta-se que a caracterização da organização estudada
corresponde a uma compilação das informações contidas em seu site corporativo
www.softway.com.br (2006).
0 nome fantasia da empresa é "Softway Contact Center" e sua razão social

é Sway Informática e Tecnologia S.A.. Está no ramo de telemarketing, mais
especificamente no setor de terceirização de call centers, segundo o SEBRAE está
classificada com uma empresa de grande porte, devido ao número de funcionários,
já que está no ramo de prestação de serviços e possui mais de 99 colaboradores
(possui um total de 7.000 funcionários). Tem como matriz a Unidade de Vergueiro
em São Paulo, sendo que duas de suas quatro filiais localizam-se em Florianópolis,
site Praça XV de Novembro e site Dib Mussi.
Segundo ranking do Call Center (2006) a Softway Contact Center figura
entre as maiores empresas de contact center do pais, reconhecida pela sua
especialização em relacionamento humano com alto desempenho em resultados.
A empresa oferece serviços em:
a) Customer carelCRM;
b) Help desk,
c) Operações de cobrança;
d) Telemarketing ativo e receptivo de vendas;
e) Provimento de intra-estrutura;

f) WEB call center (e-mail e chat).
A empresa tem entre seus clientes empresas de reconhecido conceito no
mercado brasileiro e mundial. Entre os principais clientes, destacam-se: American
Express, Bradesco, Brasil Telecom, Citibank, Credicard Citi, Credicard ItaCi, Editora
Abril, Itaú Seguros, Banco Ibi, Procter & Gamble, Renault , Tim, Unibanco, Nissan,

Nívea, NET e Odontoprev.
4.2.1 Histórico
A Softway Contact Center foi fundada em 1991 e desde 1996 dedica-se
exclusivamente ã terceirização de

call center com soluções integradas de

telemarketing e customer service. Até 1995 a Softway era uma software house
especializada em desenvolvimento de aplicativos relacionados às áreas de
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Marketing e Vendas. A experiência e tecnologia desenvolvidas nessa fase acabou
se transformando num dos grandes diferenciais da companhia que aliaram a
experiência em cal/ center e tecnologia de ponta, permitindo assim grande eficiência
e flexibilidade no atendimento das necessidades de cada parceiro, explorando um

canal de venda ainda pouco desenvolvido.
A partir de 1996 a Softway criou seu próprio call center

-

com divisões

independentes de SAC (sistema de atendimento ao consumidor) e televendas —
firmando no mercado forte imagem de referência em qualidade na prestação de
serviços e de empresa que realiza maciços investimentos em tecnologia

e

treinamento de pessoal.
Tendo por base o Ranking Nacional de Agências de call center no Brasil do
site Call Center (2006), o qual analisa um total de 204 empresas de telemarketing
em todo o Brasil, podemos destacar alguns dados interessantes sobre a Softway
Contact Center:
a) Sétima empresa em faturamento com um total de R$ 140.000.000 no ano
de 2005;
b) Nona em número de PAs internas, com um total de 3.100 PA's;
c) Sétima empresa em quantidade de funcionários, com 7.000 funcionários.
Podemos considerar, com base nesses dados, que a Softway é uma das
maiores empresas de telemarketing do Brasil, e sua filial Praça XV de Novembro
possui 590 destas 3.100 PA's e é responsável por 32% do faturamento total do
grupo. 0 gráfico 01 demonstra a evolução de faturamento do grupo:
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4.2.2 Composição acionária
A consolidação do Grupo atingiu novo patamar em fevereiro de 2000,
quando foram concluídas as negociações entre a Softway e o Fundo de Private
EquityTMG, cujos principais investidores são Deutsche Bank Capital Partner, FMO —
Banco de Fomento Holandês, Anal Luxembourg e outros. A administração da
empresa continua a cargo dos sócio-fundadores, que mantém participação de 46,6%
do capital, garantindo a continuidade de foco e da filosofia. Em abril de 2001, foi
concluída a incorporação da Empresa Multiação Call Center S.A. de Florianópolis,
formando-se o Grupo Softway de Telemarketing.

4.2.3 Infra-estrutura
Mancini (2001) destaca que a atividade de um call center exige ambiente
seguro, agradável, com temperatura e umidade controladas porque os operadores
trabalham concentrados, submetidos

a

pressão natural da verificação do

desempenho e do atendimento ao consumidor.
Com um cuidadoso planejamento arquitetônico e ergonômico, a Softway
garante instalações que facilitam o bom convívio, conforto e segurança para os
colaboradores de suas cinco Unidades: São Paulo (Vergueiro), Florianópolis (XV de
Novembro e Dib Mussi), Campo Belo (SP) e Jundiai (esta, considerada a mais
moderna e inovadora do setor no Brasil).
Em São Paulo os sites estão dispostos ern cinco andares no Centro
Empresarial do Aço, à Av. do Café, 277, um prédio de 11 andares na Rua Vergueiro,
396 e um Centro com 9 mil m 2 situado ern Jundiai, Av. das Indústrias, 655 — Jundiai SP. Em Florianópolis, uma Unidade esta localizada na Praça XV de Novembro, 312
e outra na rua Antônio Dib Mussi, 460.
A Softway possui 3.100 posições de atendimento e emprega mais de 7.000
funcionários entre operadores, supervisores e equipe de suporte técnico. A Softway
conta também com uma equipe de desenvolvimento de aplicativos altamente
especializada, dedicada ao atendimento de necessidades e customizações para
seus clientes.
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4.2.4 Missão
A Softway tem como missão "atuar no mercado de contact center, gerando
resultados para os clientes, rentabilidade para os acionistas e oportunidade de
crescimento pessoal e profissional para seus colaboradores, além de participar do
desenvolvimento da sociedade".

4.2.5 Visão
"Seremos uma empresa que se perpetuará sendo um exemplo para o
mercado e para a sociedade de que é possível aliar Lucratividade com
Credibilidade".

4.2.6 Valores
A organização, para trilhar seus caminhos, compartilha com seus
colaboradores seus princípios. Os princípios da Softway são regras e valores que
servem de referência para os relacionamentos internos e externos da empresa e de
seus integrantes.
a) Honestidade;
b) Lealdade;
c) Respeito ao Ser Humano;
d) Unido;
e) Qualidade;
f) Profissionalismo;
g) Responsabilidade Social.
4.3 Os cartões de crédito Credicard
Embasando-se nas informações extraídas do site www.credicardciti.com.br
(2006), elaborou-se uma caracterização e retrospectiva histórica da Credicard.
Tida como maior emissora de cartões de crédito do pais, com uma base de
8,3 milhões de cartões com as bandeiras Visa, Mastercard e Diners Club, a
Credicard é reconhecida como sinônimo da categoria de cartões de crédito no Brasil.
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A empresa oferece ao cliente a diversidade de sua linha de produtos e
serviços, adequados a diferentes faixas etárias, renda e estilos de vida. No total, são
mais de 160 opções, da linha clássica aos cartões de afinidade, passando pelos
cartões corporate, business e purchasing.
4.3.1 Histórico
Ao longo de mais de três décadas de inovações e aprimoramentos, a
Credicard vem também contribuindo para a difusão do conceito que fortalece

o

crédito como instrumento capaz de impulsionar a economia, apoiado nos diferenciais
de praticidade, agilidade e segurança que só o cartão de crédito é capaz de reunir.
O nascimento da Credicard remonta ã década de 70, quando o The First
National Bank, subsidiária brasileira do Citibank, criou o Citycard.
O cartão Citycard

revolucionou o mercado com suas propostas de

parcelamento e taxas, conquistando rapidamente as principais lojas e magazines.
Logo no ano seguinte, com a conquista de 20 mil contas e a chegada de dois novos
sócios - os bancos Ita6 e Unibanco (na época o Banco Itatl America e Unido
Brasileira de Bancos) - nascia o cartão Credicard, que substituiu o Citycard.
A Credicard conquista definitivamente a liderança do mercado, investindo
em tecnologia de ponta, principalmente em telecomunicações. Uma das maiores
novidades surge no final de 1980: o telemarketing, que em dez meses de
funcionamento atendeu 162 mil chamadas, totalizando 15 mil novas propostas.
Em 1983, a Credicard associa-se à Visa International: 540 mil cartões são
convertidos em Credicard Visa.
No final dos anos 90, a Credicard conclui o seu processo de reestruturação
com a criação de duas empresas distintas: a Credicard S.A., emissora de cartões de
credito, e a recém criada Orbital!, prestadora de Serviços e processadora de
informações comerciais.
No ano de 2000 a Credicard completa 30 anos de história. A Credicard
detém uma base de 8,3 milhões de cartões no mercado brasileiro mantendo-se líder
com cerca de 30% de participação.
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4.3.1 Produtos e Serviços
A descrição dos produtos e serviços oferecidos pela Credicard estão
descritos abaixo de acordo com o material de treinamento disponibilizado na tela de
ajuda dos computadores dos operadores da Softway Contact Center.
a) Cando de crédito
Cartões de crédito servem para os consumidores comprarem, sem dinheiro
no momento, e pagarem suas contas mais tarde, conforme pré-determinada.
Além da utilidade como forma de pagamento, o dinheiro plástico se tornou
símbolo de inclusão social já que concede antecipadamente crédito ao seu portador.

b) Cartão adicional
0 cartão de crédito adicional corresponde àquele vendido a parentes diretos
de um detentor de um cartão de crédito (no caso o titular da conta), no qual todos os
benefícios do titular são estendidos ao parente detentor deste adicional.
É importante salientar que todas as despesas realizadas pelo adicional são
debitadas na fatura no titular.

c) Seguro perda e roubo
0 seguro contra perda e roubo protege o cliente contra compras indevidas
feitas no cartão.
Cobre também saques indevidos em caixas

eletrônicos,

desde que

comprovada a coação ou uso por terceiros mediante boletim de ocorrência policial.

d) Titulo de capitalização
É uma modalidade de economia programada com sorteios. Periodicamente
o cliente concorre a sorteios e, no final do plano, recebe de volta todo o valor
aplicado corrigido monetariamente.
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e) Seguro renda premiada
É um seguro de proteção financeira que garante as despesas do cartão de
crédito no caso da ocorrência de um dos riscos cobertos com o segurado e ainda
tem sorteios mensais e assistência de recolocação profissional.
4.4 Processo de atendimento do canal ativo

A operação de atendimento ativo da Softway possui uma média de 50
operadores que geram uma média de 200 ligações por dia durante um expediente
de 6 horas diárias.
Estes operadores seguem um scipt de atendimento ativo (ver anexo A) e
seguem um fluxo de atendimento pré-estabelecido, que atende as especificações da
própria Credicard adequadas às condições tecnológicas disponibilizadas pela
Softway Contact Center conforme demonstrado na figura 01 e 02.
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Figura 01: Fluxograma de atendimento no canal ativo

0 processo de atendimento do canal ativo

é baseado num sistema

automatizado e simplificado, visando sua máxima eficiência e rapidez. 0 sistema é
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integrado ao banco de dados da operação, o que permite o acesso às informações
do cliente previamente enviadas pela Credicard.
Com o intuito de acelerar a localização do cliente, é utilizado um sistema de
discagem automática (SDA), conhecido como "metralhadora", que realiza contatos
com clientes cadastrados, seguido de posterior agendamento para os operadores.
Além disso, existe um sistema de distribuição automática de chamadas, que
substitui o discador manual, tirando do controle do operador a decisão de realizar ou

não uma chamada telefônica. 0 objetivo 6, mais uma vez, aumentar a eficiência
através do desperdício de tempo.

0 sistema também permite que o operador faça atualização de números
telefônicos visando uma maior localização dos prospects. Caso o número telefônico
esteja correto, porém o prospect (pessoa identificada no cadastro de cliente como
parte do público-alvo da campanha) não se encontre, o número do canal de
atendimento receptivo (0800) 6 fornecido acompanhado de uma mensagem que
estimule o contato conforme roteiro de venda.

0 roteiro de vendas visa contornar possíveis objeções por parte dos clientes
e coletar todas as informações necessárias A aprovação do crédito do cliente.
Ressalta-se que uma aprovação simplificada é realizada durante o contato conforme

demonstra o fluxograma na etapa em que solicita informações de renda, renda
complementar e restrição de CPF.
Caso o cliente manifeste seu desinteresse pela oferta, o contato é finalizado
e o status do cliente é modificado, no sistema, com o código da recusa apresentada
pelo cliente como, por exemplo: "já possui outros cartões" ou "só utiliza dinheiro ou
cheque".
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Figura 02: Fluxograma de atendimento no canal ativo (segunda parte)

É na segunda etapa do contato que a oferta dos agregados (cartão
adicional, seguro perda e roubo, titulo de capitalização, seguro renda premiada e
cred vida) é realizada.
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Finalmente, e antes de encaminhar a ligação para o controle de qualidade
da operação (auditoria), os dados do cliente são pré-auditados, ou seja, são
revisados com
preenchida.

o intuito de encontrar alguma

informação

incorreta ou

não

0 sistema verifica automaticamente se todos os dados foram

preenchidos antes que a venda seja encaminhada para os auditores, travando o
processo caso haja algum erro, solicitando uma correção imediata do problema por
parte do operador.

4.5 Processo de atendimento do canai receptivo

Por se tratar de uma operação do tipo blended (tanto ativa quanto
receptiva), conforme caracterizado por Mancini (2001), o contato telefônico que por
algum motivo realiza um contato bem sucedido (chamado telefônico completo, no
qual uma pessoa atende a ligação do outro lado da linha), contudo não realiza a
abordagem do prospect, o número do 0800, do canal receptivo da Softway Contact
Center é fornecido de acordo com o fluxo do processo apresentado anteriormente e
respeitando o roteiro de vendas (ver anexo B) da operação com o intuito de gerar
urna ligação no canal receptivo, posteriormente.

0 fluxo do processo de atendimento receptivo diferencia-se do atendimento
ativo em virtude da natureza da ligação conforme se pode observar na figura 03 e

04.
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Figura 03: Fluxograma de atendimento no canal receptivo

O processo de atendimento receptivo é similar ao atendimento ativo, diferese pela saudação inicial, conforme roteiro de vendas (ver anexo B). Caso o cliente
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não conste na base da empresa o número do canal receptivo da Credicard é
informado.
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Figura 04: Fluxograma de atendimento no canal receptivo
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Quanto a segunda etapa do processo de atendimento receptivo, de nada
difere da segunda etapa do processo de atendimento ativo.

4.6 Análise da performance dos canais ativo e receptivo
0 setor de telemarketing possui indicadores particulares de análise de
performance (eficiência), dentre esses indicadores, o mais utilizado, de acordo com
Mancini (2001), é o índice de conversão, ou reversão de contatos, que corresponde
ao índice de venda realizada a cada abordagem (contato no qual o prospect da
campanha foi atingido).
Comparando a performance dos canais ativo e receptivo, pode-se perceber
que a eficiência do canal receptivo é constantemente superior, podendo alcançar
uma diferença de 44,05 pantos percentuais em determinado período conforme
retrata o gráfico 02.
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Gráfico 02: Conversão (°/0 Pedido/Abordagem)
Fonte: Softway (2006)

De acordo com os dados apresentados no gráfico 02, pode-se dizer que são
necessários cerca cinqüenta contatos com uma pessoa inserida dentro de públicoalvo da campanha para que se possa realizar uma venda no canal ativo, enquanto
no canal receptivo são necessários aproximadamente nove contatos.
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Deve-se salientar que os custos de ligações no canal ativo são
consideravelmente superiores em virtude do maior número de ligações necessários
para efetivar uma venda e pelo tempo de atendimento superior em relação ao
atendimento receptivo, no qual o suspect liga decidido em comprar o cartão.
4.7 Perfil sócio-econômico dos clientes nos canais ativo e receptivo

Atendendo ao segundo objetivo especifico proposto, a presente seção do
trabalho descreve o perfil sócio-econômico dos clientes nos canais ativo e receptivo,
baseando-se nos critérios de sexo, idade, estado civil, número de dependentes, tipo
de residência, vinculo empregaticio, renda, se possui conta corrente e se possui
poupança.
Todas as informações foram coletadas do banco de dados da empresa
Softway e foram limitadas aos dados coletados pelos operadores durante o processo
de atendimento.

Tabela 01: Distribuição do sexo dos clientes nos canais de venda ativo e receptivo

Sexo
Masculino
Feminino
Total

Canal Ativo
Vendas
% Vendas
31464
52,93%
27982
47,07%
59446
100,00%

Canal Receptivo
Vendas
% Vendas
2615
42,95%
3473
57,05%
6088
100,00%

Fonte: Softway (2006)

Pode-se verificar que a participação de clientes do sexo masculino (52,93%)
é superior à feminina (47,07%) no canal ativo, enquanto no canal receptivo esse
quadro inverte-se, no qual a participação masculina passa a ser de 42,95% e a
participação feminina de 57,05%.
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Gráfico 03: Distribuição do sexo dos clientes nos canais de venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 021 Distribuição de idade dos clientes nos canais de venda ativo e receptivo

Idade
18 -25 anos
26 - 35 anos
36 - 45 anos
46 - 56 anos
Acima de 56 anos
Total

Canal Ativo
Vendas
% Vendas
20143
33,88%
15919
26,78%
12039
20,25%
7419
12,48%
3926
6,60%
59446
100,00%

Canal Receptivo
Vendas
% Vendas
2412
39,62%
1835
30,14%
1077
17,69%
558
9,17%
206
3,38%
6088
100,00%

Fonte: Softway (2006)

A distribuição de idade demonstra que, em ambos os canais, a participação
do público jovem é superior, destacando a faixa de idade entre 18 e 25 anos,
assumindo 33,88% das vendas no canal ativo, o que é sensivelmente inferior a sua
participação no receptivo, de 39,62%.

Percebe-se que existe uma correlação entre da idade e a participação nas
vendas, os números demonstram que a participação das vendas é inversamente
proporcional à idade do cliente. Esse fato se da em virtude de que a probabilidade
do público jovem não possuir cartão de crédito algum é superior a do público mais
velho.
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Finalmente, percebe-se que clientes com idade menor tendem a comprar
através do canal receptivo , ou seja, estes clientes procuram a empresa para adquirir
o cartão.
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Gráfico 04: Distribuição de idade dos clientes nos canais de venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 03: Distribuição do estado civil dos clientes nos canais de venda ativo e
receptivo
Estado Civil
Casado
Desquitado
Divorciado
Outros
Solteiro
Viúvo
Total

Canal Ativo
Vendas
% Vendas

27828
1290
1073
955
26932
1368
59446

46,81%
2,17%
1,80%
1,61%
45,30%
2,30%
100,00%

Canal Receptivo
% Vendas
Vendas

3532
115
66
137
2155
83
6088

58,02%
1,89%
1,08%
2,25%
35,40%
1,36%
100,00%

Fonte: Softway (2006)

Constata-se que a participação dos clientes casados

e solteiros são

superiores aos demais tanto no canal ativo quanto receptivo. Contudo, verifica-se
que os clientes casados tendem a ter uma participação ainda maior no canal
receptivo (58,02%) em comparação ao canal ativo (46,81%), o quer representa uma
diferença de 11,21 pontos percentuais. Esse fato pode indicar uma maior
necessidade de crédito por parte dos casados, o que justificaria sua busca de crédito
através do canal receptivo.
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Gráfico 05: Distribuição do estado civil dos clientes nos canais de venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 04: Distribuição de número de dependentes dos clientes nos canais de venda
ativo e receptivo
Canal Ativo

Número de Dependentes
Nenhum
Um
Dois
Três
Quatro
Cinco
Seis ou mais
Total
Fonte: Softway (2006)

Vendas

43541
6410
5397
2751
859
345
143
59446

% Vendas
73,24%
10,78%
9,08%
4,63%
1,45%
0,58%
0,24%
100,00%

Canal Receptivo
Vendas
% Vendas

3144
431
689
1190
753
167
14
6388

49,22%
6,75%
10,79%
18,63%
11,79%
2,61%
0,22%
100,00%

Observa-se que os clientes cujo número de dependentes é mais elevado
tende a ter uma participação superior no canal receptivo, enquanto aqueles sem
nenhum dependente têm uma participação mais elevada no canal ativo, 73,24%

contra 49,22% dos clientes no canal receptivo.
Podemos, então, deduzir que em virtude de um maior comprometimento de
sua renda junto a seus dependentes, clientes com número mais elevado de
dependentes tendem a procurar crédito através do canal receptivo.
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Gráfico 06: Distribuição de número de dependentes dos clientes nos canais de venda ativo e

receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 05: Distribuição do tipo de residência dos clientes nos canais de venda ativo
e receptivo
Residência
Alugado
Com os pais

Funcional
Outros

Própria enn financiamento
Própria quitada
Própria
Total
Fonte: Softway (2006)

Canal Ativo
Vendas
°A Vendas
2214
3,72%
6,59%
3920
0,09%
53
0,82%
485
0,58%
347
414
0,70%
87,50%
52013

59446

100,00%

Canal Receptivo
Vendas
% Vendas
1114
17,44%
767
12,01%
3
0,05%
66
1,03%
711
11,13%
49
0,77%
3678
57,58%

6388

100,00%

Percebe-se que clientes cuja residência é própria têm uma participação nas
vendas (87,50%) mais elevada no canal ativo do que no canal receptivo (57,58%).
Mais uma vez, pode-se deduzir que clientes que tem um maior comprometimento de
renda, agora em relação ã sua residência, tende a procurar crédito através do canal
receptivo, como no caso de clientes cuja residência é alugada, 17,44%, contra os
3,72% dos clientes do canal ativo, o mesmo pode-se dizer no caso de imóveis em
financiamento.

66

100,00%
87.50%

90,00%
80,00%
70,00%

57.58%

60,00%
50,00%

40,00%
30,00%

17,44%

20,00%
10,00%

12.01%
3.72%

11.13%

6,59%
0,09% 0,05%

0.82% 1.03%

Funcional

Outros

0,70%0.77%

0,58%

0,00%

Alugado

Com os pais

Própria em
financiamento

Própria quitada

Própria

• Canal Ativo 0 Canal Receptivo

Gráfico 07: Distribuição do tipo de residência dos clientes nos canais de venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 06: Distribuição do vinculo empregaticio dos clientes nos canais de venda
ativo e receptivo
Vinculo Empregaticio
Aposentado
Autônomo
Comerciante
Dono de Empresa
Empresário
Funcionário de Empresa
Não informado
Pensionista
Profissional liberal
Sócio proprietário
Total

Canal Ativo
Vendas
% Vendas
1790
3,01%
22770
38,30%
384
0,65%
530
0,89%
247
0,42%
32040
53,90%
130
0,22%
628
1,06%
1,48%
878
49
0,08%
59446
100,00%

Canal Receptivo
Vendas
% Vendas
94
1,54%
3131
51,43%
50
0,82%
61
1,00%
23
0,38%
2561
42,07%
5
0,08%
36
0,59%
122
2,00%
5
0,08%
6088
100,00%

Fonte: Softway (2006)

A distribuição da condição de vinculo empregaticio tende a ser homogênea
nos canais em todas as categorias analisadas com exceção de duas: clientes
autônomos, com participação de 51,43% para o canal receptivo e 38,30% para o
canal ativo, e clientes funcionários de empresa, com participação de 42,07% para o
canal receptivo e 53,90% para o canal ativo.
Esta diferença se dá pelo fato de estes clientes possuírem condições
diametralmente opostas para conseguir crédito.
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Gráfico 08: Distribuição do vinculo empregaticio dos clientes nos canais de venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 07: Distribuição de renda dos clientes nos canais de venda ativo e receptivo
Renda
Até R$ 500
R$ 501 a R$ 800
R$ 801 a R$ 1000
R$ 1001 a R$ 1499
R$ 1500 a R$ 2499
R$ 2500 a R$ 9999
R$ 10000 ou mais
Total

Canal Ativo
Vendas
% Vendas

10180
6767
22768
7006
7161
4974
590
59446

17,12%
11,38%
38,30%
11,79%
12,05%
8,37%
0,99%
100,00%

Canal Receptivo
1% Vendas

Vendas
2197
1538
932
504
441
422
54
6088

36,09%
25,26%
15,31%
8,28%
7,24%
6,93%
0,89%
100,00%

Fonte: Softway (2006)

Observa-se que clientes com renda inferior a R$ 800, e, portanto, maior
necessidade de crédito, têm uma maior participação no canal receptivo, totalizando
28,50% do canal, enquanto, na medida em que sua renda vai se elevando a
participação no canal ativo torna-se superior para todas as demais faixas de renda.
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Gráfico 09: Distribuição de renda dos clientes nos canais de venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 08: Distribuição de clientes que possuem conta corrente nos canais de venda
ativo e receptivo
Conta Corrente
Sim

Não
Total

Canal Ativo
Vendas
% Vendas

32512
26934
59446

54,69%
45,31%
100,00%

Canal Receptivo
Vendas
% Vendas

2512
3576
6088

41,26%
58,74%
100,00%

Fonte: Softway (2006)

Verifica-se que clientes que não possuem conta corrente têm uma maior
participação do canal receptivo (58,74%), enquanto aqueles que possuem conta

corrente têm uma maior participação no canal ativo (54,69%).
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Gráfico 10: Distribuição de clientes que possuem conta corrente nos canais de venda ativo e
receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 09: Distribuição dos clientes que possuem poupança nos canais de venda
ativo e receptivo

Possui Poupança
Sim
Não
Total

Canal Ativo
Vendas
% Vendas

19133
40313
59446

32,19%
67,81%
100,00%

Canal Receptivo
Vendas
% Vendas

1386
4702
6088

22,77%
77,23%
100,00%

Fonte: Softway (2006)

Observa-se que a distribuição dos clientes detentores de poupança

é

inferior aos clientes que não a possuem.
Além disso, constata-se que os clientes que não possuem poupança são
9,42 pontos percentuais superior no canal receptivo em relação ao canal ativo,
concluindo, são clientes com maior necessidade de crédito.
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Gráfico 11: Distribuição dos clientes que possuem poupança nos canais de venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

4.8 Perfil sócio-econômico dos clientes cujos cartões são ativados nos canais ativo e
receptivo
A ativação do cartão de crédito corresponde, simplesmente, à utilização
efetiva, o uso do cartão de crédito na compra de determinado produto ou serviço.
Deve-se salientar que, além de ganhar por cartões vendidos, a Softway Contact
Center também é remunerada pela ativação destes cartões.

Tabela 10: Distribuição do sexo dos clientes cujos cartões são ativados nos canais
de venda ativo e receptivo
Sexo
Masculino
Feminino
Total

Canal Ativo
% Ativação
Ativação

Canal Receptivo
Ativação
% Ativação

20250
17755

64,36%
63,45%

1993
2625

76,21%
75,58%

38005

63,93%

4618

75,85%

Fonte: Softway (2006)

Não se percebe uma grande diferença em ativação entre os sexos
masculino e feminino, contudo, verifica-se um maior grau de ativação das vendas
realizadas no canal receptivo para ambos os sexos.
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Gráfico 12: Distribuição do sexo dos clientes cujos cartões são ativados nos canais de venda ativo e

receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 11: Distribuição de idade dos clientes cujos cartões são ativados nos canais
de venda ativo e receptivo
Idade
18 - 25 anos
26 - 35 anos
36 - 45 anos
46 - 55 anos
Acima de 56 anos
Total

Canal Ativo
Ativação
% Ativação

12818
10279
7706
4714
2488
38005

Canal Receptivo
Ativação
% Ativação

63,64%
64,57%
64,01%
63,54%
63,37%
63,93%

1848
1401
824
400
145
4618

76,62%
76,35%
76,51%
71,68%
70,39%
75,85%

Fonte: Softway (2006)

Constata-se uma homogeneidade na

ativação

no que concerne

ã

distribuição por faixas etárias, tanto no canal ativo quanto receptivo. No entanto,
pode-se notar uma leve tendência a ocorrência de ativações ã medida que a idade
do cliente diminui no canal receptivo.
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Gráfico 13: Distribuição de idade dos clientes cujos cartões são ativados nos canais de venda ativo e

receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 12: Distribuição do estado civil dos clientes cujos cartões são ativados nos
canais de venda ativo e receptivo
Estado Civil
Casado
Desquitado
Divorciado
Outros
Solteiro
Viúvo
Total

Canal Ativo
Ativação
°A Ativação
17807
63,99%
819
63,49%
697
64,96%
613
64,19%
17180
63,79%
889
64,99%
38005
63,93%

Canal Receptivo
Ativação
% Ativação
2599
73,58%
82
71,30%
47
71,21%
95
69,34%
1737
80,60%
58
69,88%
4618
75,85%

Fonte: Softway (2006)

Novamente, observa-se uma homogeneidade na ativação dos cartões para
os canais ativo e receptivo quanto a sua distribuição por estado civil, exceto no caso
do estado civil solteiro no canal receptivo, que se destacou com a ativação de
80,6%.
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Gráfico 14: Distribuição do estado civil dos clientes cujos cartões são ativados nos canais de venda

ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 13: Distribuição de número de dependentes dos clientes cujos cartões são
ativados nos canais de venda ativo e receptivo
Número de Dependentes
Nenhum
Um
Dois
Três
Quatro
Cinco
Seis ou mais
Total

Canal Ativo
Ativação
% Ativação

27672
4122
3469
1788
601
232
121
38005

Canal Receptivo
Ativação
% Ativação

63,55%
64,31%
64,28%
64,99%
69,97%
67,25%
84,62%
63,93%

2286
285
456
836
609
134
12
4618

72,71%
66,13%
66,18%
70,25%
80,88%
80,24%
85,71%
72,29%

Fonte: Softway (2006)

Verifica-se que existe uma correlação positiva entre

o número

de

dependentes e o percentual de ativação dos cartões comprados, tanto no canal ativo
quanto receptivo. Ainda assim, pode-se observar que a diferença em pontos
percentuais da ativação de cartões de clientes cujo número de dependentes é igual
ou acima de quatro é mais elevada. Contudo, esta diferença entre os canais parece
diminuir no caso de clientes com seis ou mais dependentes.
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Gráfico 15: Distribuição de número de dependentes dos clientes cujos cartões são ativados nos
canais de venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 14: Distribuição do tipo de residência dos clientes cujos cartões são ativados
nos canais de venda ativo e receptivo
Residência
Alugado
Com os pais
Funcional
Outros
Própria em financiamentc
Própria quitada
Própria
Total

Canal Ativo
% Ativação
Ativação

1575
2452
36
308
262
286
33086
38005

71,14%
62,55%
67,92%
63,51%
75,50%
69,08%
63,61%
63,93%

Canal Receptivo
Ativação
4% Ativação

862
461
2
44
589
37
2623
4618

77,38%
60,10%
66,67%
66,67%
82,84%
75,51%
71,32%
72,29%

Fonte: Softway (2006)

Pode-se perceber que o índice de ativação para clientes cujo imóvel está
sendo financiado eleva-se tanto no canal ativo quanto receptivo.
Percebe-se, também, o índice de ativação de clientes cuja condição de
residência implique em um maior desembolso de recursos financeiros, como para
residências alugadas e, novamente, imóveis em financiamento é superior. Este fato
sugere que as despesas geradas pela residência implicam na procura por mais
crédito, o que explica, portanto, uma ativação superior no canal receptivo para estes
casos.
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Gráfico 16: Distribuição do tipo de residência dos clientes cujos cartões são ativados nos canais de
venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 15: Distribuição do vinculo empregaticio dos clientes cujos cartões são
ativados nos canais de venda ativo e receptivo
Vinculo Empregaticio
Aposentado
Autônomo
Comerciante
Dono de Empresa
Empresário
Funcionário de Empresa
Não informado
Pensionista
Profissional liberal
Sócio proprietário
Total

Canal Ativo
Ativação
% Ativação

1124
20462
249
339
157
14592
84
395
570
33
38005

62,79%
89,86%
64,84%
63,96%
63,56%
45,54%
64,62%
62,90%
64,92%
67,35%
63,93%

Canal Receptivo
Ativação
% Ativação

70
2663
36
40
15
1682
2
22
85
3
4618

74,47%
85,05%
72,00%
65,57%
65,22%
65,68%
40,00%
61,11%
69,67%
60,00%
75,85%

Fonte: Softway (2006)

Verifica-se que tanto no ativo quanto no receptivo o grupo de vinculo
autônomo é o que mais ativa o cartão (89,86% no canal ativo e 85,05% no canal
receptivo). De acordo com um entrevistado da empresa Softway, este fato se dá em
virtude de profissionais autônomos terem maior dificuldade de comprovar sua renda.
Assim sendo, aqueles que são aprovados pelas poucas administradoras de cartão
que não exigem comprovante de renda (a exemplo do Unicard e Credicard) tendem
a utilizar mais os poucos, ou único, cartões nos quais conseguem ter seu crédito
aprovado. Destaca-se que a diferença, pontos percentuais, da ativação de
autônomos nestes canais é de 4,8 pontos.

76

Quanto ao grupo de funcionários de empresa, estes têm maior facilidade em
comprovar sua renda, abrindo, assim, suas portas para o crédito, implicando na
probabilidade de terem mais cartões. Ainda neste grupo, a ativação do cartão é de
cerca de 20 pontos percentuais superior no canal receptivo em relação ao ativo.
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Gráfico 17: Distribuição do vinculo empregaticio dos clientes cujos cartões são ativados nos canais

de venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 16: Distribuição de renda dos clientes cujos cartões são ativados nos canais
de venda ativo e receptivo
Canal Ativo
Renda
Até R$ 500
R$ 501 a R$ 800
R$ 801 a R$ 1000
R$ 1001 a R$ 1499
R$ 1500 a R$ 2499
R$ 2500 a R$ 9999
R$ 10000 ou mais
Total

Ativação
5463
4233
14205
4652
4952
3999
501
38005

% Ativação
53,66%
62,55%
62,39%
66,40%
69,15%
80,40%
84,92%
63,93%

Canal Receptivo

Ativação
1510
1212
707
416
365
361
47
4618

% Ativação
68,73%
78,80%
75,86%
82,54%
82,77%
85,55%
87,04%
75,85%

Fonte: Softway (2006)

Percebe-se que a ativação de cartões vendidos no canal receptivo

é

superior aos cartões vendidos no canal de telemarketing ativo, devido ao fato de que
o prospect que liga tem uma tendência a comprar e a necessitar do cartão.
Tanto no canal ativo quanto no canal receptivo, percebe-se um aumento na
ativação conforme aumentam as faixas de renda em ambos os canais.
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De acordo com um entrevistado da empresa pesquisada, as pessoas de
baixa renda tendem a comprar por impulso ou muitas vezes são, de certa forma
induzidas mais facilmente a adquirir um cartão. Já pessoas cuja renda é superior
média, tende a comprar de maneira mais consciente pois não se deixa levar,
apenas, pelos benefícios no qual o cartão pode lhe oferecer.
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Gráfico 18: Distribuição de renda dos clientes cujos cartões são ativados nos canais de venda ativo e

receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 17: Distribuição de clientes cujos carteies são ativados que possuem conta
corrente nos canais de venda ativo e receptivo
Conta Corrente
Sim
Não
Total

Canal Ativo
Ativação
Ativação
21154
65,07%
16851
62,56%
38005
63,93%

Canal Receptivo
Ativação
% Ativação
2185
86,98%
2433
68,04%
4618
75,85%

Fonte: Softway (2006)

Aproximadamente 55% das vendas do ativo são feitas para clientes que já
possuem conta corrente, contra apenas 41% no receptivo, o que vem de encontro
ao fato da ativação das vendas do receptivo ser maior — pois se supõe que estes
clientes não têm crédito fornecido pelo setor bancário, tendo então que recorrer a
fontes alternativas, como o cartão de crédito.
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Entretanto, verifica-se que mesmo quem não possui conta corrente tem uma

ativação superior no receptivo (68,04%) em relação as vendas para clientes que
possuem conta no canal ativo (65,07%).
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Gráfico 19: Distribuição de clientes cujos cartões são ativados que possuem conta corrente nos

canais de venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

Tabela 18: Distribuição dos clientes cujos cartões são ativados que possuem
poupança nos canais de venda ativo e receptivo
Possui Poupança
Sim
Não
Total

Canal Ativo
% Ativação
Ativação

11231
26774
38005

58,70%
66,42%
63,93%

Canal Receptivo
Ativação
% Ativação

848
3770
4618

61,18%
80,18%
75,85%

Fonte: Softway (2006)

Constata-se que, além da ativação do receptivo ser invariavelmente superior
a do ativo, a ativação dos clientes sem poupança é superior em ambos os canais, o
que nos leva a crer que estas pessoas necessitam de crédito pois não há nenhum
excesso de mesmo para ser poupado.
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Gráfico 20: Distribuição dos clientes cujos cartões são ativados que possuem poupança nos canais
de venda ativo e receptivo
Fonte: Softway (2006)

4.9 Analise da penetração de vendas de adicionais e serviços

A análise da penetração de vendas corresponde ao percentual de vendas
de qualquer agregado (desde o cartão adicional ate os serviços como seguros e
títulos de capitalização) sobre as vendas de cartões titulares. A importância deste
indicador reside no fato de que as metas de agregados estipuladas pelas empresas
contratantes, no caso a Credicard, são baseadas nos indicadores de penetração.
A análise deste indicador reflete a pratica da teoria do marketing lateral
relacionada a teoria do marketing de permissão, conforme definições realizadas no
capitulo fundamentação teórica.

4.9.1 Penetração de vendas de adicionais

Através do gráfico 21, verifica-se que o percentual de penetração de vendas
de cartões adicionais no canal receptivo é sempre superior aos valores atingidos no
canal ativo, sugerindo que a permissão dada pelo cliente ao operador a apresentar
seu produto tende a alavancar as vendas de adicionais.
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Observa-se que os valores de penetração entre os canais aproximam-se no
ano de 2005, contudo, este fato deveu-se A intensa pratica da ação de cross selling
neste mesmo período, a qual, historicamente, apresenta valor de penetração de
vendas inferior A média, visto que os prospects já possuem cartão de alguma
bandeira e que a probabilidade dos parentes do mesmo terem cartão ser mais
elevada.

70
60

62,35

62,45
55,42

55,65

50

56,37
54,06

50,23
45,87

40
30
20
10

o
2003

2004

2005

2006

—*—Penetração Adc Ativo —2— Penetração Adc Receptivo

Gráfico 21: Penetrag6o de cartões adicionais
Fonte: Softway (2006)

4.9.2 Penetração de vendas de seguro perda e roubo

A exemplo do que ocorreu com a penetração de vendas de cartões
adicionais, o gráfico 22 demonstra que a penetração de vendas de seguro perda e
roubo (SPR) no canal receptivo é superior A penetração de vendas no canal ativo,
também com a exceção no período de 2005.
Ainda assim, observa-se que a diferença de penetração entre os canais
para o SPR é mais elevada que a diferença registrada nas vendas de cartões
adicionais.
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Gráfico 22: Penetração de Seguro Perda e Roubo
Fonte: Softway (2006)

4.9.3 Penetração de vendas de capitalização

Percebe-se que a penetração de vendas do receptivo permanecem
superiores as do ativo, com exceção do ano de 2005, também em virtude das ações
de cross selling.
Contudo, pode-se observar uma forte oscilação na penetração das vendas
de capitalização, que não podem ser identificadas no caso de penetração de vendas
de adicionais e SPR.
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Gráfico 23: Penetração de Capitalização
Fonte: Softway (2006)

4.9.5 Penetração de vendas de renda premiada

Finalmente, verifica-se que a penetração de vendas de renda premiada
também é superior no canal receptivo e repetindo o comportamento dos agregados
analisados anteriormente no periodo de 2005.
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Gráfico 24: Penetração de Renda Premiada
Fonte: Softway (2006)

2006
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Constatou-se que, de maneira geral, o percentual de penetração de vendas
de cartões adicionais e os demais serviços vendidos alcançaram indices superiores
no canal receptivo em relação ao canal ativo, com exceção no ano de 2005 que,
conforme citado anteriormente, figurou como exceção em virtude da prática do cross
selling.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
0 objetivo geral do deste estudo foi analisar o desempenho dos canais de
atendimento ativo e receptivo utilizados pela Softway Contact Center S.A. na

operação de aquisição de cartões de crédito Credicard considerando-se o período
de 2003 a 2005, com base em dados obtidos do primeiro semestre de 2006.
Mais especificamente, buscou-se caracterizar os canais de atendimento
ativo e receptivo e avaliar sua performance com base no conceito do marketing de

permissão através de parâmetros de conversão, ativação dos cartões vendidos e
penetração de vendas, esta sob a ótica do conceito do marketing lateral.
O método da pesquisa utilizado foi o de estudo qualitativo, inicialmente de
caráter exploratório e em seguida conclusivo descritivo. Os dados foram obtidos
através observação participante, dados secundários e entrevistas não estruturadas
junto aos gerentes e analistas da operação Credicard da empresas Softway Contact
Center S.A..
Com relação ao objetivo geral e especifico delineados neste trabalho, a
partir do estudo teórico realizado confrontado com o diagnóstico da realidade do
estudo de caso da empresa analisada, concluiu-se que:
a) Caracterizar os canais de atendimento ativo e receptivo.
Esse objetivo foi atingido, uma vez que a leitura da realidade destes canais
na empresa Softway Contact Center S.A. foi realizada através da apresentação e

descrição dos fluxogramas do processo de atendimento. Primeiramente, verificou-se
que, por se tratar de uma operação do tipo blended (utilizar tanto o canal ativo
quanta receptivo), fica sob a responsabilidade do canal ativo gerar as ligações no
canal receptivo via indicação do número de 0800 quando o prospect não é
contatado.
Fica evidenciado que

o

sucesso da

operação

receptiva depende,

inevitavelmente, da operação ativa, visto que não existe, no período considerado,
outra forma de divulgação deste canal de vendas.
Também se percebeu que além de simplificado, a tecnologia no processo
de atendimento tem

grande importância como instrumento maximizador

da

eficiência.
b) Identificar o perfil sócio-econômico dos clientes do canal de atendimento
ativo e receptivo para produtos financeiros.
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Este objetivo foi alcançado através dos resultados da análise dos dados
secundários.

Verificou-se que o perfil sócio-econômico dos clientes cujas vendas foram
realizadas no canal receptivo sugere o perfil de uma renda baixa (61,35% possui
renda abaixo de R$ 800,00). Seu nível de comprometimento da renda é elevado,
seja através de um número de dependentes maior (44,05% possui mais de dois
dependentes), seja através da situação da residência exigir desembolsos mensais
em aluguel ou financiamento (totalizando 28,57% dos clientes) ou uma dificuldade
de comprovar seus ganhos, como o caso dos profissionais autônomos que somaram
51,43%.
Pode-se constatar que o perfil sócio-econômico do cliente do canal
receptivo implica em uma dificuldade de obtenção de crédito, restando, então,
recorrer a instituições financeiras que o fornece sem a exigência de comprovante de
renda, como no caso da Credicard, porém a juros mais elevados. Portanto, as
vendas realizadas no canal receptivo indicam que são clientes que necessitam do
serviço oferecido, ou seja, tem maior necessidade e pré-disposição a comprar
cartões.
Já no canal de atendimento ativo, identificou-se um cliente cujo perfil é
oposto àquele encontrado no canal receptivo, onde apenas 28,50% possui renda
abaixo de R$ 800,00, o total 73,24% dos clientes não tem dependentes, 87,50%
possuem imóveis próprios, 53,90% são funcionários de empresas e 54,69% possui
poupança.
c) Identificar os indices de ativação nos canais de atendimento ativo e
receptivo de acordo com o perfil sócio-econômico dos clientes.
De maneira geral observou-se que os clientes cujas vendas são realizadas
o canal receptivo ativam mais seu cartão, alcançando o total de 75,85% ativações

contra 63,93% de cartões ativados nas vendas realizadas no canal de atendimento
ativo.
Percebeu-se que apesar dos clientes do sexo masculino comprarem mais
através do canal ativo do que as mulheres, são as suas vendas realizadas no canal
receptivo que são mais ativadas (76,21%).
Verificou-se que a distribuição da ativação por idade foi relativamente
homogênea em ambos os canais com exceção dos compradores do canal receptivo
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acima 46 anos que teve uma diminuição dentro deste canal. Ainda assim, a ativação
por faixa etária foi superior no canal receptivo em todas as idades.
0 comportamento da ativação em relação ao estado civil também foi
bastante homogênea em cada categoria, sendo sempre superior no canal receptivo
com exceção do estado civil solteiro, que teve uma ativação superior a média do
canal receptivo, que atingiu 80,6%, enquanto o canal receptivo teve uma ativação
geral de cerca de 75,85%.
A ativação também foi superior em todas as faixas no canal receptivo em
relação ao critério número de dependentes, também se verificou que o percentual de
ativação sobe proporcionalmente a idade do cliente, quanto mais dependentes maior
é a ativação.
Quanto a situação da residência, as categorias que apresentaram maior
concentração de ativação foram residências alugadas, sendo 71,1% no canal ativo e
77,38% no canal receptivo, e as em financiamento, sendo 75,5% no canal ativo e
82,84% no canal receptivo, salienta-se que o canal receptivo apresentou maior
ativação em ambas os casos.
Em relação ao vinculo empregaticio,

o maior percentual de ativação

concentrou-se nos status autônomo no canal ativo (89,9%), apesar de ter maior
concentração de vendas no receptivo. Esse caso de contradição também ocorreu
para o status funcionário de empresa que apresentou mais vendas no canal ativo
(53,9%), porém ativou mais no canal receptivo (65,7%).
A ativação por faixa de renda revelou uma compra mais consciente por
parte da classe econômica mais elevada, onde clientes com renda superior a R$
10.000 totalizou 84,90% no canal ativo e 87% no canal receptivo, enquanto os
clientes com renda de até R$ 500 ativam 53,7% no canal ativo e 78,8% no canal
receptivo. Verifica-se, portanto, que o percentual de ativação se eleva conforme a
renda aumenta.
Verificou-se que a ativação dos clientes que não possuem poupança
também foi maior, principalmente no canal receptivo (80,2%).
De acordo com os dados apresentados, pode-se supor que as compras
realizadas no canal ativo são muitas das vezes "empurradas" e, de acordo com
entrevistados da empresa, não são claras o suficiente para que o cliente ative seu
cartão (esse fato acaba gerando muitas reclamações no pós-venda da Credicard e
em algumas situações o Procon é envolvido no caso de vendas enganosas).
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Finalmente, pode-se perceber que as pessoas que são mais "enganadas" são
aquelas de classe econômica mais baixa, já que seu percentual de ativação é
menor, ou seja, a partir do momento que ela efetivamente percebe que adquiriu um
cartão de crédito e que deverá pagar pelo mesmo ela cancela o cartão ou não o
ativa.
d) Avaliar os indices de penetração de vendas de agregados dos canais de
atendimento ativo e receptivo.
Este objetivo foi atingido, constatando que o percentual das vendas destes
agregados alcançou, salvo exceções, um valor superiormente significativo no
receptivo em relação ao ativo.
Os dados sugerem que o conceito de marketing de permissão relaciona-se
com a penetração de vendas e, consequentemente, em termos teóricos, reforçam as
vendas laterais.
Como conclusão, pode-se dizer que o presente estudo, sob a luz da teoria
do marketing de permissão e relacionando-a A realidade do canal de atendimento
receptivo como um canal cuja natureza fundamenta-se no conceito de permissão de
Godin (1999), alcança níveis de performance superior ao canal de atendimento ativo
tanto em termos de conversão, ativação e penetração de vendas, conforme os
dados apresentados.
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ANEXO A

ROTEIRO DE VENDAS AQUISIÇÃO — CREDICARD — CANAL ATIVO

Abordagem inicial:
• Apresentar-se como representante da Credicard
• Deixar claro no inicio da ligação o motivo do contato: "Sr.(a) estou
entrando em contato para lhe oferecer um excelente produto..."
• Realizar sondagem de profissão, renda, estado civil para facilitar a
argumentação e oferecer o produto adequado na variante correta
• Falar que a ligação está sendo gravada. Vamos ter bom senso e passar a
informação de forma
a não "assustar" o cliente.
Abordagem do produto:
•

Explicar benefícios do produto. Exemplo de alguns benefícios:
35 dias para pagar
Pague contas

*
Saques
emergenciais
Seguro Viagem

Parcelamento
Fatura
* Sala Vip

de

• consultar portal do operador e atentar-se aos benefícios específicos de cada
produto/variante
•
•

Sempre oferecer os agregados. Adicionais e SPR são muito simples de
vender e são considerados uma extensão da venda do cartão
Deixar claro o valor mensal de cada agregado e no caso do adicional, quando
for gratuito, explicar que é apenas no 1 2 ano

Informações obrigatórias após o cliente aceitar o cartão:
•
•
•

Informar que se o cartão for aprovado o prazo para recebimento é de até 15
dias
Confirme o nome do cartão, valor de anuidade e valor dos agregados
vendidos (SPA, RP,Capitalização, etc.)
Antes de transferir para auditoria, verifique se o cliente tem alguma dúvida

Fechamento:

•

Seja gentil! É necessário agradecer o cliente pela atenção. Aproveite a
oportunidade para utilização de frases positivas. Exemplo:
o Parabéns pela aquisição!
o Vamos ficar torcendo para que o Sr.(a) seja um de nossos sorteados
no prêmio de R$xxxxx (no caso de cartão premiado e cash back)"
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•

, peço a gentileza de aguardar
Na transferência para a auditoria: "Sr.(a)
um momento na linha para que o nosso Controle de Qualidade confirme
rapidamente alguns dados."

Dicas de venda:

•
•
•

•

Não fale todos os benefícios "logo de cara". Aguarde também as objeções do
cliente...
Ressalte os descontos que estamos dando na anuidade mas não se esqueça
de mencionar que é no 1 2 ano
Se o cliente já trabalhar com outros cartões, identifique qual é e ofereça o
nosso informando com clareza os benefícios, falando da experiência da
Credicard e do Citi e oferecendo outra bandeira....
Seja criativo e natural! Não fale como "robozinho" e evite gerúndios!
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ANEXO B

ROTEIRO DE VENDAS AQUISIÇÃO - CREDICARD - CANAL RECEPTIVO
Saudação Padrão
Boa tarde, meu nome é
sou consultor de negócios da Credicard e
aproveitamos para informar que nossa ligação está sendo gravada.
Roteiro
Sr (a), (nome e sobrenome do proponente), sou (nome e sobrenome do
operador) da Credicard, tudo bem? Agradecemos a sua atenção e informamos que a
nossa conversa é gravada.
Através de nossos produtos, o (a) Sr (a) terá à disposição um instrumento de crédito
que oferece ampla e fácil aceitação, bem como uma série de benefícios
diferenciados! Que so o maior emissor de cartões de crédito do pais pode lhe
oferecer — o cartão Credicard
Contorna objeção/negativa
Em caso de negativa:
• Sondar o quanto antes profissão e renda, e logo formas de pagamento que
cliente utiliza (cartão, dinheiro, cheque...). No caso da resposta ser:
• So compro a dinheiro: Dizer ao cliente que ele pode comprar 6 vista com
pagamento em ate 35 dias, ou compras parceladas, sem consulta ao
serasa, e é mais seguro em caso de perda ou roubo.
• So compro com cheque: Explicar que cliente economiza por não ter vinculo
com a conta corrente dele, e sendo assim não sera cobrada taxas e
encargos por utilização. Custos em caso de perda ou roubo de cheques.
Muitas informações no talão de cheques (CPF,RG,N° Conta,Ass,End).
• Já tenho outros cartões: Sondar qual cartão e bandeira (Visa ou Master),
falar da insenção de vinculo com conta corrente, e falar dos benefícios e
prêmios do cartão (cash-back, premiado ou programa de incentivo).
Oferta SPR
Estamos colocando a disposição com o seu cartão, o seguro de proteção contra
perda e roubo. 0 Sr(a) conta com uma cobertura de 96 Hs em caso de compras
indevidas, com um teto de até 75 mi( reais, o custo sera de R$ 3,00 ou R$ 2,20 reais
mensais por cartão (em caso de venda com adicional).
Rebate objeção SPR:
Caso alguém utilize o cartão antes do Sr(a) bloqueá-lo, a Credicard se
responsabiliza contra as compras antes do bloqueio de até 96 Hs.

Oferta RP
Estamos colocando também a sua disposição um seguro de proteção financeira,
o Sr(a). Confirma estar ern prefeitas condições de saúde e em plena atividade
profissional? 0 pagamento mensal sera de R$ 6,48 debitados automaticamente na
fatura de seu cart a- - 0.E o Sr(a). Ainda participa de um sorteio no último sábado do
mês na loteria federal no valor de R$ 10.000,00.
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•

Se assalariado - 0 Sr. Terá uma cobertura de R$ 300 no caso de
Desemprego Involuntário e uma Assistência a Recolocação Profissional
através do site Catho.

•

Se autônomo - 0 Sr. Terá uma cobertura de R$1.000,00 em caso de morte
natural ou acidental e uma cobertura de R$ 300,00 para Incapacidade Física
temporária.

Lembrando que o Sr. Terá uma carência de 60 dias ã partir da vigência e uma
franquia de 15 dias a contar do sinistro.
Título de Capitalização (CAP)

Também está disponível no seu cartão o titulo de capitalização VIP 200 uma
economia programada de 20,00 mensais, onde o Sr. resgata todo o valor corrigido
no final de 60 parcelas.
E, pelo fato de o Sr. fazer esta economia, o Sr.participa semanalmente de sorteios
de até R$50 mil pela loteria federal através de dois números da sorte, que o Sr.
recebe em sua residência em até 10 dias após o vencimento da 1 Parcela.
Mensalmente são mais de 100 sorteios e trimestralmente os prêmios chegam até
R$100 mil.
Cred Vida Plus
E juntamente com o cartão, o sr estará recebendo totalmente gratuito durante 3
MESES o nosso seguro cred vida plus, que garante as despesas do seu cartão, em
caso de morte natural ou acidental ou invalidez permanente total por acidente com
cobertura de até R$ 1.500,00

O Sr. Confirma?
Após o período de gratuidade de 3 MESES o valor será de:
•

Até 45 anos

R$2,04

•

46 até 55 anos

R$ 3,91

1950 a 1959

•

56 até 64 anos

R$ 7,02

1941 a 1949

1960

Rebate objeção RP

Em caso do Sr(a) ficar desempregado (assalariado), além de contar com uma
renda de 300 reais, o Sr ainda tem um assistência de recolocação profissional.
Autônomo, se algo acontecer e ficar incapacitado temporariamente também conta
com uma renda de auxilio. E ambos participam de sorteios mensais de 10 mil reais.
CAP

Por ser urna economia programada, o Sr se organiza em guardar mensalmente o
valor de 20 reais, e além de resgatar no fim do plano o valor total corrigido
monetariamente, participa de sorteios semanais, mensais e trimestrais.
CV
É um seguro de vida que cobre as despesas do seu cartão em caso de
falecimento, e em caso de invalidez uma cobertura de até 1500 para despesas.
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Pré-auditoria Padrão
O Sr(a) adquiriu o cartão
por custo de 3x de... .(informar desconto caso tenha),
um adicional gratuito até a próxima renovação, e os serviços
Sr (a), Obrigado (a) por ter nos atendido ! Peço a gentileza que aguarde um
momento para que
nosso Controle de Qualidade confirme rapidamente alguns dados e a adesão ao seu
cartão.
Mais uma vez obrigado(a) e parabéns pela sua escolha e por esta parceria de
sucesso.

Caso o(a) Sr.(a) tenha dúvidas ou queira outras informações, por favor, ligue para:
• Capitais e regiões metropolitanas - 4001-4817.
• Demais Localidades - 0800.724.4817
A Credicard agradece

