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RESUMO 

O mundo moderno se caracteriza pela 
velocidade com que ocorrem as 
transformações, exigindo das empresas 
maiores resultados, mudando 
significativamente a maneira de 
gerenciamento das atividades de negócios. 
Uma dessas mudanças ocorre na área do 
relacionamento entre clientes e empresa. 
Nesse contexto, o presente artigo portou-se 
ao estudo das práticas de atendimento no 
pós venda para fidelização da empresa 
Bingool Motos e Náutica em Porto Velho, 
Rondônia. Com o objetivo de descrever 
como essa prática pode contribuir para a 
retenção e lealdade de seus clientes por 
mais tempo na base da empresa, e torná-los 
assim financeiramente rentáveis, foi utilizado 
o estudo descritivo, onde se buscou as 
informações no próprio local de ocorrência 
destes. No estudo exploratório, atentou-se 
para aprofundamento dos conceitos e 
definições em torno da temática; e na 
abordagem qualitativa, procurou-se 
responder questões particulares por meio 
dos dados coletados na entrevista de dois 
funcionários do setor de pós-vendas, e 
clientes da empresa. Procurou-se deste 
modo, apresentar conciso e prático de ações 
estratégicas para aplicação no momento 
posterior à venda.  
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INTRODUÇÃO 

 

É notório que diante de um mercado globalizado e de concorrência acirrada com 

níveis de exigências cada vez maiores dos clientes, é menos provável contar com a 

fidelização desses, e por tal motivo é extremamente importante pensar em técnicas de 

atendimento pós-vendas como garantia de vendas no futuro. Por esse motivo, para as 

empresas sobreviverem a esse cenário marcado pela qualidade e competitividade, 

deve-se buscar por novos conhecimentos e diferenciação de seus processos como 

alternativa de permanência no mercado. A esse respeito Kotler vai dizer que: 

“Uma empresa inteligente cria um alto nível de satisfação de funcionários, que 
leva a um esforço maior, que leva a produtos e atendimento de melhor 
qualidade, que criam maior satisfação de clientes, que leva a negócios mais 
regulares, que levam a maiores taxas de crescimento e lucro, que levam a um 
alto nível de satisfação de acionistas, que leva a mais investimentos e assim 
por diante. Esse é o círculo virtuoso que significa lucros e crescimento.” 
(KOTLER, 2000, p.63). 
 

Considerando a atualidade do tema, torna-se pertinente o seu estudo para as 

empresas que atuam no mercado automobilístico e apresentam dificuldades na 

revenda de seus produtos por falta da continuidade do pós venda. O estudo segue com 

a pesquisa bibliográfica, que se constituiu no passo inicial cujo objetivo foi fomentar o 

aprendizado da prática de pós venda na empresa Bingool Motos e Náutica Ltda, 

avaliando o reflexo da sua utilização no dia a dia do setor responsável por essa 

atividade.  

Diante desse cenário, é propósito deste artigo descrever como a prática de pós-

venda da Bingool Motos e Náutica Ltda em Porto Velho/RO, pode contribuir para a 

fidelização de seus clientes, com a finalidade de retê-los por mais tempo na base da 

empresa e torná-los assim financeiramente rentáveis. Conhecendo os procedimentos 

de gestão do pós-marketing praticado pelos gestores da empresa em detrimento de 

fidelização dos clientes, apontando quais mecanismos, tecnologias e processos 

facilitadores utilizados pela empresa são responsáveis pela gestão de relacionamento 

com clientes externos e interpretar informações coletadas na base de dados da 

empresa, relacionando a existência de valores para com seu público-alvo. 

Observa-se que as corporações estão diante de uma nova era, bem-afortunada 

pela globalização e corrompida pela concorrência. Por muitos anos as empresas 
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procuraram constantemente o desenvolvimento da tecnologia e a informatização em 

suas execuções, e essa colocação fez com que se transformassem em mais rápidas, 

precisas e metódicas, no entanto menos humanizadas e impessoais. Entende-se, 

portanto que o cliente é o fator-chave para o resultado satisfatório de todo negócio e as 

empresas precisam entender que devem aproximar de forma contínua seus clientes 

aos seus negócios, não basta simplesmente vender é necessário cativá-los. (KOTLER, 

2000, p.55).  

Por esse motivo, a temática em questão se justifica dada a relevância de suas 

características, visto que na atual conjuntura competitiva de transformação e evolução, 

é importante que as empresas se voltem ao estudo do atendimento no pós-venda para 

manutenção e ampliação do seu público consumidor. Deste modo, a empresa sofrerá 

mudanças no aprimoramento e especialização do atendimento, que implicará na 

elevação do nível de satisfação de seus clientes. Aumentando assim, o fluxo de venda 

e revenda, injetando qualidade ao mercado. Posto isto, é pertinente para este projeto 

apontar as práticas de uma empresa atuante no mercado e analisar seus dados com 

estudos bibliográficos.  

Em tempos de competitividade acirrada, as corporações não devem esquecer a 

importância da estratégia de marketing de relacionamento, considerando que esta se 

constitui em uma ferramenta essencial para a manutenção de seu principal público 

consumidor. Portanto, na referida pesquisa se faz necessário conhecer a dinâmica da 

rotina empresarial após a realização da venda, e relacioná-la com elementos da área 

do conhecimento, e confrontá-las com a teoria absorvida durante o curso. Para a 

sociedade é igualmente importante, em razão da qualidade dos serviços de pós-

marketing melhorados com os resultados efetivos desse estudo.  

Verificou-se que grande parte das empresas vive um cenário de grande 

adversidade, e para se mantiver no mercado e continuarem crescendo, necessitam de 

mudança de paradigmas e constante aperfeiçoamento de estratégias de marketing, 

tencionando resultados positivos por meio da profissionalização dos processos de 

venda e pós venda. É, por conseguinte, extremamente importante conhecer como 

acontece o processamento e controle de dados visando à manutenção de clientes. 

Procurou-se, portanto dar resposta ao seguinte questionamento: Qual a relevância para 
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a empresa Bingool Motos e Náutica Ltda, do ramo automobilístico, pensar em 

estratégias de fidelização para a retenção de clientes? 

Assim, se considerou que para a empresa do porte da Bingool Motos e Náutica Ltda, 

inserida num ambiente de negócio competitivo, o atendimento deficitário no pós-venda 

influencia na perda de clientes. No entanto, gerindo um marketing de relacionamento, 

criando relações sólidas e duradouras a empresa irá influir na fidelização dos seus 

consumidores. Dessa forma, ao aprimorar sua atuação e posicionamento em relação 

seu público alvo, identificando os desejos e necessidades de pós-venda, levando seus 

clientes a recompra, a empresa incidirá no desenvolvimento e manutenção no mercado 

de motos e produtos náuticos.  

2 MATERIAL E MÉTODOS  

Neste artigo, procurou-se buscar o conhecimento e informações sobre a temática, 

entendendo sua relação com outras variáveis que se fez por intermédio do estudo 

descritivo. Que de acordo como acentua Prodanov (2012, p.128), “O ambiente natural é 

fonte direta para coleta de dados, interpretação de fenômenos e atribuição de 

significados” e exploratório, nesse momento a pesquisa tem como objetivo viabilizar 

mais informações sobre o assunto investigado visando conceitos, definições, 

delineamento do tema, fixação dos objetivos e formulação das hipóteses e se respalda 

por meio da sondagem da bibliografia; entrevistas com pessoas inteiradas com a rotina 

da questão a ser estuda. (PRODANOV, 2013, p.52). 

Em detrimento do método de interpretação dos fenômenos a partir da análise do 

ambiente natural este projeto se valerá da abordagem qualitativa, segundo Minayo 

(1995, p.21-22): 

“A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis.” 
 

A técnica utilizada vai selecionar os elementos da pesquisa que se fará por meio 

da amostra por conveniência, que conforme Guimarães (2008. p.19), “é formada por 

elementos que o pesquisador reuniu simplesmente porque dispunha deles. Então, se o 
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professor tomar os alunos de sua classe como amostra de toda a escola, está usando 

uma amostra de conveniência”, conhecido como não probabilístico. 

 A pesquisa foi desenvolvida numa empresa do ramo do motociclismo e 

equipamentos náuticos, localizado na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia.  No 

período atual existem outras três empresas atuantes no mercado; ressalta-se ainda 

que há 04 anos atrás estima-se que existia por volta de 10 concessionárias no ramo de 

motocicletas, somente em Porto Velho – RO.  

Como instrumentos de coletas de dados utilizou-se um roteiro de entrevista, que 

segundo define Marconi e Lakatos (1999, p.195), é o “Encontro entre duas pessoas, a 

fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto”. A 

referida entrevista segue uma base semi estruturada com a finalidade de explorar mais 

amplamente a questão. Foram sujeitos da pesquisa clientes que relataram suas 

opiniões sobre o pós-vendas e dois consultores da empresa encorajados a entrar em 

detalhes relatando claramente como abordam a temática no trabalho. A técnica de 

análise de conteúdo foi à metodologia utilizada para o devido tratamento dos dados 

coletados. 

3 DEFININDO MARKETING 

De acordo com Kotler e Armstrong (2015, pg.4), marketing é: 

“É o processo administrativo e social pelo qual indivíduos e organizações 
obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor com 
os outros. Em um contexto mais especifico dos negócios, o marketing implica 
construir relacionamentos lucrativos e de valor para os clientes e constroem 
fortes relacionamentos com eles para capturar valor deles em troca.” 

E que corresponde de acordo com Santos (1979, p.13), a “reunião de métodos e 

técnicas usadas no aproveitamento de oportunidades que o mercado oferece, para 

atender satisfatoriamente os consumidores.” Em síntese, Torres e Fonseca (2013), 

destacam que o papel do marketing numa organização é importante devido à 

capacidade de identificar os desejos e necessidades do seu do público alvo, e 

entendem que na medida em que esses clientes estão satisfeitos, podem se tornar fiéis 

permitindo a empresa se desenvolver. Nesse cenário competitivo é importante captar e 

fidelizar clientes, pois se trata de uma ferramenta eficaz na interação com clientes, na 

intenção de satisfazê-los.  

Esse processo de atendimento às necessidades dos consumidores ocorre por 

meio da troca que segundo Kotler (2012. p.5) “É o conceito central do marketing, 
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envolve a obtenção de um produto desejado de alguém oferecendo algo em troca.” O 

cenário no qual o marketing vai atuar, de acordo com Santos (1979, p.13), é constituído 

pelo: 

“Mercado, que ora é estável, ora é instável, sofrendo influencias as mais 
diversas. Qualquer planejamento mercadológico deve estar muito bem calcado 
em informações corretas e atualizadas, sempre considerando-se que o 
sucesso depende da interpretação dessas informações e decisões lógicas, com 
muito bom senso.” 

Para a coordenação desse sistema se faz necessário a administração do 

marketing que de acordo com, Churchill e Peter (2005, pg. 27), é “o processo de 

estabelecer metas de marketing para uma organização e planejar, implementar e 

controlar as estratégias para alcançá-las”. 

Segundo Masso (2010), para que seja possível manter um relacionamento estável e 

duradouro com seus clientes, as organizações precisam investir em marketing de 

relacionamento, pois este irá apresentar importantes benefícios; entre eles favorecer o 

desenvolvimento de fidelidade cliente e empresa, criação de ambiente de soluções, 

alinhamento a empresa a desejos e anseios dos clientes, em face de um cenário de 

acirrada competitividade. Em razão da mudança do nível de exigência dos clientes, que 

passam a requerer um tratamento diferenciado para as suas necessidades, surgem 

então nos anos de 1990, uma nova orientação de marketing, o marketing de 

relacionamento, que vai favorecer uma relação perdurável, dando as organizações 

condições de conhecimento sobre seus consumidores.    

4 O MARKETING E A ORIENTAÇÃO PARA RELACIONAMENTOS  
  
Segundo relata Claro (2006), a teoria de marketing vem sofrendo ao longo da história 

algumas importantes mudanças, no inicio do século XX o marketing era voltado à 

produção, ou seja, independente das qualificações dos produtos ou anseios dos 

clientes, as empresas sabiam que tudo que fosse produzido seria vendido. Uma das 

características das empresas que ainda atuam desta forma, diz respeito ao vendedor 

forçando a venda de qualquer que seja o produto, ou mesmo na premiação aos 

gestores que apresentam vendas expressivas, não sendo levado em consideração o 

nível de qualidade da venda ou lealdade do consumidor. O marketing orientado para o 

cliente tem gerado às empresas resultados muito positivos, pois sua finalidade é 

produzir e oferecer o que os clientes necessitam.  
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Assim, como acentua Claro (2006), com o amadurecimento dos pontos conceituais do 

marketing, a comunidade acadêmica e pesquisadores passam a dar certa importância 

ao marketing de relacionamento. Toda essa atenção segue com quatro explicações: 

primeiramente a expansão, a ampliação e o domínio de sistemas de informação, que 

passam a fazer parte dos negócios das empresas na criação de valores, e com o 

aperfeiçoamento dos softwares que permitem chegar ao custo de se perder um cliente. 

Sendo assim, as empresas concluem então que não é interessante de modo nenhum 

fazer grandes investimentos para atrair novos clientes, quando na verdade, estes eram 

apenas trocados por aqueles que estavam saindo. Claro (2006), relata que compras 

repetidas proporcionam duas vezes mais quando o assunto é lucratividade comparada 

a novos clientes, portanto devem ser tratados como investimentos ou ativos, e geridos 

criteriosamente. Deste modo, os mecanismos de informações que traduzem os anseios 

e vontades dos clientes, além de aferir lucros e prejuízos em torno de cada cliente, é o 

que vem influenciando as empresas a adotarem o marketing de relacionamento.  

Em segundo lugar, Claro (2006) expõe que com a expansão das atividades de 

marketing, esses profissionais passaram a observar com mais cuidado a interação que 

as empresas dispunham aos seus clientes. Desta maneira, ter um produto de excelente 

qualidade era insuficiente, pois o motivo que influenciava o cliente a continuar 

comprando na empresa estava relacionado com o modo de como este era tratado pela 

mesma, no processo de negociação. Quando pensado a partir de uma perspectiva 

competitiva, observou-se também o alto padrão com que os produtos passaram a 

serem fabricados. Os serviços também foram beneficiados em termos de qualidade, ao 

observarem que o relacionamento passou a ser um diferencial. Para estas empresas, 

gerir o relacionamento irá colocá-las em um nível de destaque entre as demais. 

Sabendo que a satisfação do cliente sempre ocupou o centro de interesse das 

atividades de marketing, estas ações voltadas ao relacionamento com os clientes a 

longo prazo, oportunizam as empresas para conhecerem melhor o seu público 

consumidor, além de perceber seus desejos, deixando o claro suas necessidades 

implícitas e explícitas, transformado os clientes em ativos de logo prazo, caso estejam 

devidamente satisfeitos.  

Segundo Claro (2006), outra percepção empresarial associada ao relacionamento deve 

estar no entendimento em que o preço e qualidade do produto são fatores relevantes 
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ao se transacionar um venda, porém não chega a ser o suficiente, o êxito se consolida 

ao conquistar a recompra, juntamente com a lealdade dos clientes. Assim, 

desenvolvendo um relacionamento recíproco. Este sistema de informação funciona 

para as indústrias também, conforme os anseios dos clientes, estes utilizam a rede de 

contato com seus fornecedores, assim garantindo a qualidade na continuação ou 

alteração de seus produtos, sendo possível pelas informações adquiridas de outros 

segmentos, como prestadores de serviços, clientes, empresas, associações de classes 

e outras instituições interligadas ao negócio de uma empresa, criando uma atmosfera 

positiva onde as novas informações proporcionam novas oportunidades e resultados.  

Claro (2006), conclui que empresas que atuam no segmento do agronegócio no Brasil 

vêm explorando essas redes com a finalidade de desenvolver a inteligência de 

mercado, estimulando a colaboração, fortalecendo a confiança, trocando experiências 

em detrimento de referencias e reputação de parceiros não incorrendo em padrões 

rígidos de relacionamentos, pois ao participar de redes, essas empresas conseguem 

informações precisas quanto à satisfação de deus clientes. Os fatores que influenciam 

o marketing de relacionamento são descritos pelo autor como sendo, Propagação dos 

Sistemas de Informações. Expansão dos setores de serviços, mudança na natureza da 

competição, satisfação do cliente no longo termo, formação de rede de negócios. 

 

4.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO E SUA IMPORTÂNCIA 

O Marketing de relacionamento vai muito além de oferecer suporte ao cliente, é 

uma estratégia que gera a retenção, satisfação e geração de valor para os 

consumidores, ao mesmo tempo em que resulta em lucros para a empresa. Segundo 

Gordon (2000, p.32):  

“O marketing de relacionamento deriva dos princípios de marketing tradicional. 
Ainda que seja bem diferente. O marketing pode ser definido como o processo 
de identificação e satisfação das necessidades do cliente de um modo que 
competitivamente superior de forma a atingir os objetivos da organização. O 
marketing de relacionamento se desenvolve a partir daí, porém possui seis 
dimensões que fizeram materialmente das definições históricas do marketing. 
Tomadas em conjunto, essas diferenças tem potencial para transformar a visão 
da empresa sobre o marketing que ela pratica e sobre quase toda a empresa, 
desde o trabalho que ela efetua com a tecnologia empregada, passando pelos 
produtos da fábrica, até a estrutura com que ela alcança seus objetivos.” 

Em um cenário dominado pela tecnologia cada vez mais avançada, que permite uma 

maior conectividade e interação entre grupos e indivíduos através de canais de 

comunicação como blogs e redes sociais, decorre que consumidores influenciem 
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outras pessoas do seu círculo social a comprar ou não determinado produto ou serviço, 

ao dividirem suas opiniões e experiências.  

De acordo com Churchill e Peter (2005, p. 20), “uma boa gestão de relacionamento 

com o cliente gera sua satisfação.” Sendo o principal objetivo satisfazer o cliente frente 

ao produto adquirido e serviços recebidos, é importante implementar um conjunto de 

procedimentos que deverá ser pensado e executados a partir de um planejamento 

estratégico voltado para o marketing de relacionamento. BOGMANN (2000, p.23): 

“O marketing de relacionamento é essencial ao desenvolvimento 
da liderança no mercado, à rápida aceitação de novos produtos e 
serviços e à consecução da fidelidade do consumidor. A criação 
de relações sólidas e duradouras é tarefa árdua, de difícil 
manutenção.” 

Manter uma estrutura concisa, com regras simples, é indispensável à disciplina e se 

constitui em um esforço árduo, porém necessário para manutenção do cliente.  

4.2 O Papel estratégico do Marketing de Relacionamento 

Kotler e Armstrong (2015, p.19), definem que: “gestão do relacionamento com o 

cliente consiste em todo processo de construir e manter relacionamentos lucrativos 

com os clientes entregando-lhes valor superior e satisfação.” A satisfação vai além de 

uma venda bem transacionada, é implícito em razão dos valores empregados nesse 

processo de troca, relacionamentos positivos geram relacionamentos contínuos e 

duradouros. 

De acordo Las Casas (2011, p.26):  

“Para fazer um bom marketing de relacionamento, é necessário que a empresa 
mantenha um atualizado banco de dados e tenha muita preocupação com a 
qualidade. Somente com produtos ou serviços de qualidade se mantêm 
clientes.” 
 

4.3 CRM – Customer Relationship Management 

 

A sigla CRM, que tem como significado Customer Relationship Management, é a 

gestão do relacionamento com o cliente. Correspondente a uma importante área do 

marketing digital, onde envolve grande parte da automação de processos de marketing 

para as empresas terem um bom relacionamento com o seu cliente. O alvo principal do 

CRM é automatizar qualquer tipo de contato com cliente por meio de uma plataforma, 

com o objetivo de coletar dados e informações seus clientes e futuros clientes. 

De acordo com Bretzke (2000): 
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Podem-se definir CRM como uma estratégia de negócios baseada em 

conceitos, ferramentas, processos, software e hardware que fornece a empresa 

meio de atender as necessidades dos clientes em tempo real. Essa abordagem 

empresarial visa entender e influenciar o comportamento do consumidor 

utilizando ações mercadológicas com o objetivo de adquirir, reter, fidelizar ou 

aumentar a rentabilidade do cliente (BRETZKE, 2000). 

Peppers & Rogers (2001) consideram que os métodos "tradicionais" para atrair e 

reter clientes estão se tornando rapidamente ineficazes. O aumento da competição em 

áreas antes monopolizadas, a globalização da economia e a popularização da WEB 

estão mudando o cenário de negócios em todo o mundo. As empresas têm de mudar a 

forma de fazer negócios para manter sua competitividade em um mercado cada vez 

mais agressivo. E o CRM é a síntese dessa mudança: sair do mundo orientado a 

produtos e entrar no mundo orientado a clientes. 

Na última década, partimos de uma situação na qual vendíamos produtos ou serviços 

por meio de transações e nos comportávamos como se estivéssemos constantemente 

em um modelo de aquisição de clientes; assim, tentávamos retê-los a fim de garantir 

que eles voltassem a comprar nossos produtos ou serviços.  

Atualmente, segundo Brown (2011), estaríamos começando a estabelecer um diálogo 

com o cliente, para entender, antecipar sua evolução, suas necessidades individuais e 

maximizar o valor desse relacionamento ao longo de sua vida; ou seja, tratar-se-ia da 

denominação de CRM - Customer Relatioship Management, conforme defende.  

 

4.3.1 A tecnologia e o Cliente Interno  

Em relação à tecnologia de informação a serviço do cliente interno Bogmann (2000), 

faz um relato da evolução desses ciclos e a contribuição que este teve face o 

desempenho do relacionamento com os clientes externos. Esta primeira fase ocorre 

quando a empresa deixa de investir em custos com funcionários, e esses serviços 

passam a ser realizado por computadores o segundo levante diz respeito à 

implantação de relatórios administrativos que passam a conceder informações a 

gerente possibilitando esses uma decisão mais rápida e precisa.  

Na terceira onda, de acordo com Bogmann (2000), ocorre quando são introduzidos 

computadores de mesa trazendo vantagens individuais, permitindo os colaboradores 
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mais liberdade em fazerem seus próprios relatórios, arquivos, porém surge aí um 

problema, não havia como compartilhá-los.  

O quarto levante corresponde, segundo Bogmann (2000) aos dados intra-empresarial 

com a elevação da comunicação interna da empresa entre empresa que se consolidou 

com a comunicação via Internet facilitando os processos internos com a criação de 

banco de dados, as informações passam a ser mais ages na reunificação da empresa 

e reuniões de pessoas envolvidas. A quinta e última onda diz respeito quanto à 

integração do cliente, retirando todas as barreiras estimulando um relacionamento 

maior entre e empresa.  

4.4 Marketings de Relacionamento x retenção de clientes 

É importante que as empresas mantenham um excelente entrosamento com seu 

público consumidor com a finalidade de tornar a lealdade desses a empresa em longo 

prazo. 

De acordo Las Casas (2011, p.25):  

“No marketing de relacionamento, procura-se manter um perfeito casamento 

entre clientes e fornecedores. Não se trata de relacionamento para apenas 

uma vez, mas para o maior tempo possível. As empresas rendem-se às 

vontades dos clientes e procuram fazer o melhor que podem para conquistá-lo 

e mantê-lo.” 

A manutenção do cliente deve ser uma preocupação constante de toda a 

organização, o processo de pós-venda tem como objetivo perceber as reações do 

cliente quanto à satisfação com a aquisição do bem ou serviço adquirido. 

De acordo com Levitt (1994, p.41):  

“O relacionamento entre vendedor e comprador raramente termina quando 
uma venda é realizada. Esse relacionamento vai sendo intensificado cada vez 
mais após a venda ter sido efetuada e auxilia na decisão de escolha do 
comprador por ocasião de sua próxima aquisição. A venda, então meramente 
consuma o namoro e assinala o ponto em que o casamento é iniciado. A 
qualidade dessa união irá depender de como o vendedor será capaz de 
administrar o relacionamento. A qualidade do casamento irá determinar se 
haverá continuidade ou expansão de negócios ou então problemas de 
divórcio.” 

Para Bogmann (2000), um bom programa de fidelização vai depender de alguns 

componentes como, por exemplo, a qualidade do serviço prestado ao cliente, o pós-

marketing o pós-venda que de acordo com autor vai atuar no fortalecimento da 

lealdade e retenção dos clientes dado às suas expectativas, o que se espera da 

empresa é qualidade que por devem estar incluso na prestação de serviço ou no 
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produto comprado, e esse conceito de qualidade não é fácil de mensurar em razão dela 

ser mutável de acordo com as expectativas atendidas, conclui-se portanto que a 

satisfação do cliente está relacionado a lucratividade da empresa e esta vai depender 

dos níveis mais altos de qualidade possível perceber quando o cliente se sente 

satisfeito.  

Deste modo, para Bogmann (2000) a satisfação consumidora dará a empresa o poder 

de sustentar seus preços mais altos e custos mais baixos. A qualidade, portanto, 

descreve o grau de excelência elevado das mercadorias de uma empresa e envolve 

características tangíveis e intangíveis seja de produto ou serviço. Em temos técnicos 

qualidade é o que o cliente diz que é não exatamente aquilo que você imagina que 

seja. Para se informar quanto à qualidade prestada pela sua empresa o interessante 

seria ouvir o que o cliente tem a dizer. 

5 ELEMENTOS CONCEITUAIS DO TERMO FIDELIZAÇÃO 

5.1 O que significa fidelização de clientes 

Segundo relata Pacheco (2001), a aquisição de novos clientes representa um custo 

maior que do que manter a lealdade dos que já existem, e dependendo do tipo de 

negócio, esse valor poder ser ainda mais oneroso. Em síntese, investir na fidelização 

dos clientes atuais torna-se mais acessível do que atrair novos, tendo em vista que 

entre estes novos, possa haver clientes que já estejam satisfeitos com produtos e 

serviços de outras empresas. Assim, investir no público com quem a empresa já 

transaciona acaba obtendo melhores resultados, visando que clientes que são fiéis 

tendem a retornar e comprar mais, portanto, fica claro por que as corporações devem 

buscar a fidelização de seus clientes.  

Deste modo, segundo Pacheco (2001), a empresa pode alcançar a estabilidade das 

atividades mercantis, além do ato de prever com eficiência as demandas de compra e 

venda, considerando que com o cliente existirá lealdade, desde que em função da sua 

satisfação com produtos e serviços continuem comprando, pela empresa estar 

atingindo a expectativa esperada. De acordo com o autor, a lealdado do cliente é 

entendida como o grau de comprometimento em insistir continuar comprando no futuro, 

deste modo, fidelidade é uma consequência que tem premissas às contínuas 

experiências de satisfação numa ocorrência em longo prazo independentemente do 

que se compra ou adquire.  
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Para Nepomucena (2014), a dinâmica de fidelização de clientes deve ser para a 

empresa a principal missão desta, considerando que gerir, medir e criar valores para a 

lealdade de clientes fiéis se constitui em uma estratégia e, portanto uma importante 

ferramenta de concorrência criativa cuja finalidade se compreende como sendo um 

conjunto de benefícios que se estende ao seu principal público e manutenção destes, 

agregando valor a empresa, produto ou serviço ofertado, se tornando assim mais forte 

no mercado e fortalecendo as relações entre empresas e clientes.  

De acordo com Nepomucena (2014), há dois caminhos a seguir para se chegar a 

retenção de clientes ter uma marca forte e atrativa e ou cultivá-los emocionalmente, 

dessa maneira, esses clientes irão continuar comprando. O desafio portando não é 

deixar esses clientes satisfeitos e sim conquistar sua fidelidade. 

6 PÓS MARKETING IMPORTANTE FERRAMENTO DE VENDAS 

O pós-marketing é um fator de grande importância para cativar a fidelidade do cliente 

externo, no contexto empresarial um cliente fiel é aquele que segundo Bogmann (2000, 

p.23): “está envolvido, presente; aquele que não muda de fornecedor, e mantém 

consumo frequente, optando por uma organização em particular, sempre que necessita 

de um determinado produto ou similar”. 

6.1 O Cliente 

Para Rodrigues e Andrade (2018), o cliente é a parte primordial para o sucesso 

de todo empreendimento, portanto, por vezes as empresas esquecem que devem 

manter um contínuo processo de atrair seus clientes, muitas das vezes por 

desconhecer a importância das ferramentas do pós-marketing, deixando de atuar no 

estreitamento com seus clientes. Em face dessa questão, os mesmos concluem que 

empresas cuja principal interesse seja o lucro se distanciam de um atendimento de pós 

venda satisfatório. Por outro lado, há empresas que desenvolvem programas de 

fidelização com clientes e ex-clientes incorporando a empresa resultados positivos. 

Diante desse cenário, o papel estratégico do marketing de acordo com Bogmann, 

(2000, p.29), é a capacidade da empresa em manter um relacionamento estreito e 

contínuo com seus clientes, que sejam reais em custos, objetivando benefícios 

recíprocos. Kotler e Armstrong (2015. p.20), asseguram que:  

“Clientes satisfeitos permanecem fiéis e falam bem da empresa e de seus 
produtos. Estudos mostram grandes diferenças entre fidelidade de clientes que 
estão menos satisfeito, relativamente satisfeito e completamente satisfeito. 
Mesmo uma pequena queda na plena satisfação pode gerar uma enorme 
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queda na fidelidade. Assim, o objetivo da gestão de relacionamento com o 
cliente não é apenas gerar a sua satisfação, mas também o seu 
encantamento.” 

Dado a importância do termo cliente Bogmann (2000), procura elucidar o seu 

significado dizendo que o cliente é a pessoa que compra produtos e serviços para seu 

uso próprio ou distribuição, é o indivíduo mais importante de qualquer negócio e que 

não depende de nós, a empresa depende dele. Ele não atrapalha, não interrompe o 

trabalho da empresa, ele é a razão deste trabalho. Não representa tão somente 

dinheiro, e certamente sem cliente as empresas não existem. Cabe ao cliente mensurar 

a qualidade dos produtos e serviços que recebe das organizações, é quem irá pagar 

pelo produto pelo serviço pelo processo realizado, desde modo é importante para a 

empresa entender e descobrir quem são seus clientes, atraindo-os a aumentar sua 

fidelidade. Bogmann (2000) cita também, a importância da empatia, em se colocar no 

lugar do consumidor, demonstrando e estimulando o entusiasmo. O autor compreende 

que é igualmente importante tratar da motivação dos colaboradores, para que o 

relacionamento entre empresa e consumidores seja recíproco.  

Bogmann (2000), levanta a questão de um público muito importante, um tipo de cliente, 

chamado de cliente interno, esses indivíduos devem configurar para os empresários 

um grau elevado de importância, porque ele é que vai fazer e deixar de fazer ou de 

cumprir todas as expectativas e anseios do cliente externo, ou seja, ele vai contribuir 

com a satisfação do cliente. Esse grupo é o agente principal na qualidade dos serviços, 

aquele indivíduo que trabalha na empresa com seus esforços que atua no processo 

produtivo, fornecendo seus serviços, independente da organização ser pequena ou 

grande. Esse grupo atua na troca de serviços, está envolvido no processo de 

cooperação, apoio, trabalho e toda vez que alguém necessita de ajuda na organização 

é o cliente interno que vai estar lá para coopera. Em razão disso, esse grupo pode ser 

muito útil para a organização e o perfeito entendimento do conceito pode garantir um 

clima organizacional melhor com produtividade positiva, união, sinergia para plena 

satisfação do cliente interno, atraindo outros clientes.  

Bogmann (2000), entende que o relacionamento começa dentro da empresa e é uma 

ferramenta importante para promover a lealdade de clientes, no entanto o 

comprometimento de cada funcionário deve-se a empresa com os processos 

motivacionais, de modo que ele execute da melhor forma possível às atividades por 

meio do que chama os autores de marketing interno. Empoderando esse grupo por 
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meio de treinamentos, deste modo as empresas precisam compreender a geração do 

comprometimento do funcionário, ocorre quando este tem liberdade dentro da empresa 

de executar seu serviço por meus de seus talentos, se sentido bem na empresa, com o 

sentimento de pertencimento tendo orgulho de fazer parte dela.  

Compreende-se, portanto que o cliente interno é o individuo que trabalha na empresa, 

e o modo como esse grupo é tratado vai influenciar em um melhor clima da 

organização, estabilidade da empresa, produtividade e atuar na captação dos clientes 

da concorrência já que é no cliente interno que inicia processo de lealdade dos clientes 

externo. Deste modo, o marketing interno produz ações que vão contribuir com os 

colaboradores da empresa de modo que estes venham a entender e aceitar seus 

papéis estratégicos no marketing.  

Um programa interno de marketing, segundo Bogmann (2000), vai coincidir ou focar 

sempre na satisfação do seu público-alvo esse tipo de marketing nos leva a 

compreender a relevância dos colaboradores internos para uma empresa. Um exemplo 

que melhor qualifica o cliente interno, a pessoa que processa o pedido de uma venda 

ao cliente do vendedor é o que chamaremos de cliente interno e o que comprou o 

produto o cliente externo do vendedor. Bogmann (2000) conclui que é necessário 

estender um olhar muito especial para os companheiros de trabalho como sendo 

clientes internos, são essas pessoas que devem estar motivados na entrega e 

execução das melhores tarefas. A satisfação do cliente interne age como indicador 

para se medir a satisfação dos clientes externos. A empresa deve estimular elementos 

relacionados à saúde, segurança, bem-estar físico e moral, são igualmente relevantes 

ouvir o cliente interno e procurar satisfazer todas as suas expectativas. 

7 MÉTODOS E RESULTADOS 

Segue às percepções de acordo com os dados coletados na empresa Bingool, o 

resultado da entrevista realizado com dois colaboradores do setor de pós-vendas e 11 

clientes desta aplicada na pesquisa de campo.  

De acordo com as repostas obtidas na entrevista com dois funcionários do pós-venda, 

existem na cidade mais três empresas do mesmo segmento e que há certo cuidado a 

se ter com estes, todavia a empresa pesquisada recorre à assistência contínua ao seu 

público no sentido de mantê-los leal. Quanto ao modo como é mensurado o 

atendimento pós venda na empresa, os funcionários respondem que as informações 
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são inseridas dia após dia em relatórios no sistema e planilhas onde apontamentos 

negativos são retratados individualmente. Assim, o índice de recompra da empresa é 

observado a partir de relatório individual de cada cliente no sistema que aponta para a 

aquisição dos mesmos.  

A Bingool possui uma gestão de marketing de relacionamento, que é gerido pelo setor 

de pós-vendas atuante e por uma agência que trata do marketing digital. Por meio 

destes departamentos, são feitas ligações para os clientes e o estabelecimento de 

contatos pelo Whatsapp e demais redes sociais.  

A empresa se posiciona frente seu público, mantendo contato com os mesmos em um 

processo de averiguação quanto à satisfação face aos produtos e serviços recebidos, 

na intenção de apurar algo que possa ser corrigido, promovendo também, elementos 

motivacionais via redes sociais que induzam o cliente a recompra.  A Bingool utiliza de 

alguns recursos estratégicos que atuam como fomentadores da marca, entre elas, 

manter as mídias sociais atualizadas e estimulando o contato com os clientes: “Quem é 

visto é lembrado”. Esse processo de relacionamento se faz por meio de contatos via 

telefone, virtual e pessoalmente. Desse modo, as redes sociais têm sido uma grande 

ferramenta junto com o Whatsapp, oportunizando os clientes a fazerem suas perguntas 

e obtendo suas repostas num curto prazo de tempo, consequentemente as redes 

sociais e Whatsapp/ telefone representam o principal canal disponível ao cliente da 

empresa que é utilizado para resolução de problemas entre empresa e cliente. No 

Facebook, são postadas mensagens automáticas para facilitar e agilizar o atendimento; 

logo em seguida, em torno de 15 minutos um consultor entra em contato. A empresa 

compreende que o atendimento com excelência incide sobre a fidelidade de seus 

clientes. Em termos tecnológicos, a Bingool possui um software utilizado para 

armazenagem de dados por meio de um sistema operacional onde são abastecidas 

informações precisas com todas as informações dos clientes.  

Uma atividade especifica utilizada pela empresa para reter clientes estar estreitamente 

relacionado a atividade de atendê-los, para que o mesmos indique para outras 

pessoas; retornando sempre que precisar sempre que precisar fazer uma recompra, 

considerando que esse é principal investimento da empresa para a retenção clientes. 

De acordo com os funcionários entrevistados a empresa desenvolveu o processo de 

interação com seu publico alvo, sempre em contato com este para atestar sua 
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satisfação e para a resolução de problemas o mais rápido possível. Para a empresa é 

importante quando o cliente reclama e dá oportunidade para empresa resolver e se 

retificar. 

Na entrevista com os 11 clientes externos da Bingool quando questionados se já 

ouviram falar de pós-vendas, 72,7% responderam positivamente, destes 18,1% 

disseram não.  Quanto à importância da empresa aderir às ferramentas de marketing 

para retenção de clientes, todos os entrevistados foram unanimes em considerar 

relevantes.  Quando inquirido dos clientes se a empresa que preza pelo relacionamento 

com cliente, mantendo contato com o mesmo, solucionando seus problemas, 

concedendo o benefício de serem ouvidos, tende na fidelização com mais facilidade, 

todos responderam que sim, a empresa que procede desse modo tem maior 

probabilidade de reter essa clientela. E quando averiguado se já haviam recebido 

alguma ligação de pós-venda de alguma empresa em Porto Velho, 18,1 % 

responderam que sim, enquanto 72,7% disseram não ter recebido nenhum tipo de 

contato depois de terem efetuado uma compra, 9% não souberam optar. Quando 

questionados se já tiveram seus problemas resolvidos após terem reclamado, 18,1 

disseram que sim, enquanto 81,8% responderam que mesmo depois de terem 

protocolado suas reclamações não obtiveram resultados algum. Porém, quando 

investigado destes se já haviam recebido alguma ligação da Bingool depois de terem 

adquirido algum produto da mesma, 81,8% deste disseram que sim. Quando 

questionados se já tiveram algum problema com a Bingool e se este foi solucionado 

pelo serviço de pós-venda, 63,6% responderam positivamente mediante a resolução 

destes, 36,6% disseram ainda pendentes os problemas levantados. Finalmente, 

quando inquirido na entrevista sobre o que estes achavam da empresa dar atenção ao 

cliente não somente durante a venda, mas também após a venda de seu produto, 

todos foram unanimes em responder que consideram importante. 

8 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que a empresa Bingool atua 

numa proporção de atendimento com práticas do Marketing de Relacionamento, que 

faz por intermédia da atualização diária de sua mídia social, recurso estratégico que 

utiliza para estreitar o contato com seus clientes averiguando o nível de satisfação dos 

clientes em relação aos serviços oferecidos.  O Marketing de Relacionamento aplicado 
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ao setor de automobilístico pela Bingool vem apresentando uma série de benefícios, 

entre eles o melhor atendimento das necessidades dos consumidores, aumento da 

taxa de repetição de compras, aumento da satisfação, aumento do volume de negócios 

e consequentemente o aumento do valor destes consumidores para a empresa.  

Para medir as ações da Bingool face aos seus consumidores, a empresa possui um 

banco de dados registrados como o auxilio de um software. Esses elementos do 

marketing de relacionamento entre eles a planilhas e armazenagem de dados 

individuais de cada cliente são utilizados para tomada de decisão uma vez que eles 

retratam o nível de recompra de cada cliente.  É possível afirmar nesse sentido que a 

Bingool possui uma gestão do pós-marketing praticada com seus clientes utilizando 

nesse processo mecanismos de tecnologias como software e o sistema operacional 

retendo informações, esses dados coletados de clientes atuam no planejamento de 

ações para mantê-los comprando, aumentando assim a receita da empresa 

influenciada com a diminuição de custos com publicidade e o processo de recompra de 

clientes fiel.  

 

CONCLUSÕES 

A maioria das empresas vive um cenário de grande adversidade, e para se manterem 

no mercado e continuarem crescendo, necessitam de mudança de paradigmas e 

constante aperfeiçoamento de estratégias de marketing, tencionando resultados 

positivos por meio da profissionalização dos processos de venda e pós vendas. Em 

razão disto, é extremamente importante conhecer como acontece o processamento e 

controle de dados, visando à manutenção de clientes. Nesse sentido, a entrevista 

semiestruturada realizada com dois consultores do setor de pós-vendas e clientes, 

conseguiu mostrar que a empresa pesquisada dispõe de tempo e cuidado em torno das 

estratégias de marketing para retenção de clientes, contando com sistema de 

marketing digital, por meio do qual realiza as avaliações e acompanhamento dos seus 

clientes; um software específico, com a finalidade de armazenagem e controle de 

dados que servirão posteriormente para tomada de decisão. Constatou-se também, 

que empresa possui responsáveis por essa gestão, e departamentos que reportam 

seus dados à diretoria executiva da empresa para posterior tomada de decisão. Outra 

constatação diz respeito à utilização das redes sociais para pulverização de 
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informações e feedback com cliente. A empresa tem atuado frente ao seu público, de 

modo que os clientes tenham a oportunidade de serem consultados quanto a sua 

satisfação sempre após a compra de algum produto da empresa. 

Considerando que a aplicação do marketing de relacionamento corresponde a 

um conjunto de ações planejadas, com a finalidade de condicionar uma relação sólida 

com os clientes, a empresa passa a conhecer com maior precisão os desejos e anseios 

do seu público alvo. Um dos objetivos desse processo enfatiza a percepção de valor de 

uma marca, além de potencializar sua rentabilidade em longo prazo. Em razão disto, a 

Bingool potencializou a sua interatividade utilizando as redes sociais, para um contato 

mais informal com seus clientes, permitindo um retorno mais rápido quanto aos seus 

anseios, satisfações e possibilitando uma resposta rápida às suas reclamações.  

Os consumidores têm sido cada vez mais exigentes ao escolher os 

estabelecimentos comerciais. Fazem suas escolhas não apenas em produtos ou 

ofertas baixas, mas na qualidade de atendimento do local, na experiência de compra 

que é proporcionada a este. Deste modo, torna-se cada vez mais importante adotar 

medidas focadas no consumidor.  

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi descrever como a prática de pós-

venda da Bingool Motos e Náutica Ltda em Porto Velho/RO, pode contribuir para a 

fidelização de seus clientes com a finalidade de retê-los por mais tempo na base da 

empresa e torná-los assim financeiramente rentáveis. Ressaltando também, a 

importância da atenção voltada para o cliente, que cada dia mais sente a necessidade 

de ser ouvido. 
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