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RESUMO 

 

As Práticas Contemporâneas de Marketing (PCM) trazem consigo duas perspectivas 
de marketing, o marketing transacional e o marketing relacional. O marketing 
transacional abrange o consolidado composto de marketing (4ps). Já o marketing 
relacional agrega possibilidades de relacionamento a longo prazo, visando estratégias 
centradas na interação com seus stakeholders. O estudo apresenta como objetivo 
analisar as PCMs utilizadas por uma concessionária automobilística localiza no 
município de Alta Floresta/MT. Trata-se de pesquisa qualitativa, tendo enfoque 
exploratório e descritivo, além de ser um estudo de caso. Realizou-se entrevistas com 
os gestores da empresa, tendo duração média de 50 minutos e, em seguida transcritas 
na integra e analisadas por meio da análise de conteúdo. Os resultados demonstram 
que a concessionária utiliza algumas práticas contemporâneas de marketing, 
entretanto recomenda-se adequar-se ao que realmente é proposto pela teoria para 
que consigam ter um melhor desempenho. O trabalho proporcionou novos 
entendimentos sobre o assunto, devido ser um novo campo de estudo, 
compreendendo uma empresa do mercado B2B e B2C e comercialização de produtos 
automobilísticos.  
 
Palavras-chave: Práticas Contemporâneas de Marketing; Marketing de 
Relacionamento; Serviços. 
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ABSTRACT 

 

Contemporary Marketing Practices (CMP) bring two perspectives on marketing, 
transactional marketing and relational marketing. Transactional marketing has covered 
or consolidated the marketing compound (4ps). Relational marketing, on the other 
hand, adds long-term relationship possibilities, managing strategies focused on 
interaction with its stakeholders. The study aims to analyze how PCMs used by a car 
dealership located in Alta Floresta/MT. It is a qualitative research, having an 
exploratory and descriptive approach, besides being a case study. Interviews were 
conducted with managers of the company, with an average duration of 50 minutes and 
then transcribed in full and analyzed through content analysis. The results show that 
the dealership uses some contemporary marketing practices, but it is recommended 
that they are actually approached by theory to achieve better performance. The work 
offers new ventures on the subject, being a new field of study, understanding a 
company of the B2B and B2C market and marketing of automotive products. 
 
Keywords: Contemporary Marketing Practices; Marketing of relationship; services. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Práticas Contemporâneas de Marketing (PCM) trazem consigo duas 

perspectivas de marketing, o marketing transacional e o marketing relacional 

(COVIELLO; BRODIE; MUNRO, 1997). O marketing transacional abrange o 

consolidado composto de marketing (4ps), já o marketing relacional agrega 

possibilidades de relacionamento a longo prazo, visando estratégias centradas na 

interação com o cliente e demais interessados, envolvendo a utilização de banco de 

dados, forte rede de relacionamento com o mercado e utilização de novas mídias 

sociais como forma de facilitar a comunicação e interação junto aos clientes 

(COVIELLO; BRODIE; MUNRO, 1997; SARQUIS et al., 2019a). 

Um dos fatores que despertou a criação da perspectiva de marketing relacional 

proposta por Coviello, Brodie e Munro (1997), foi a definição da teoria de marketing 

de relacionamento. Entretanto, para a área acadêmica, essa perspectiva pode ser 

considerada ultrapassada, tendo uma ânsia por novas pesquisas que pudessem 

demonstrar que o mercado estava em constante mudança e que esses conceitos não 

podiam ser aplicados em todas as empresas, em decorrência dos ramos de atividades 

que exigiam maior aproximação junto aos clientes, ou seja, necessitavam de 

modificações no relacionamento. 

Outros fatores que incentivaram as pesquisas sobre a perspectiva relacional 

proposta por Coviello, Brodie e Munro (1997), iniciou-se após a identificação de que 

as atividades estratégicas desenvolvidas pela área de marketing em relação a 

personalização e ao relacionamento junto aos seus stakeholders já não eram 

suficientes, principalmente em empresas do setor de serviços, em que se exige maior 

relacionamento contínuo com seus clientes (TARGINO; URDAN; CHAUVEL, 2013). 

Ainda, estudos sobre as PCM devem ser desenvolvidos em contextos que estão em 

expansão (TARGINO; URDAN; CHAUVEL, 2013; SARQUIS et al., 2019b), a exemplo 

do ramo automobilístico. 

De maneira geral, as práticas contemporâneas de marketing na perspectiva 

relacional proposta por Coviello, Brodie e Munro (1997) e Coviello, Milley e Marcolin 

(2001) aborda o marketing de banco de dados, o marketing digital, o marketing 

interativo e o marketing rede. O marketing de banco de dados tem como principais 

características a utilização de informações contidas a respeitos de clientes e demais 

interessados para a formulação de práticas de marketing que se adequem as 
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necessidades da empresa. O marketing digital estabelece comunicação e interação 

virtual com seus clientes, sendo este realizado em tempo real e personalizado. O 

marketing interativo visa o relacionamento direto e personalizado atendendo as 

necessidades de ambas as partes. Já o marketing de rede, apresenta como 

característica principal o estabelecimento de redes de relacionamento com diversos 

stakeholders, além de posicionamento de mercado. Diante desta contextualização, o 

trabalho busca responder a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são as Práticas 

Contemporâneas de Marketing da perspectiva relacional utilizadas por uma 

concessionária automobilística de Alta Floresta/MT?  

O trabalho está estruturado em seis divisões: iniciando pela introdução, 

apresentando uma abordagem geral sobre o estudo realizado; o segundo apresenta-

se a base teórica para a pesquisa; o terceiro, os métodos de aplicação; em quarto a 

apresentação e discussão dos resultados; logo após, em quinto as considerações 

finais e por fim; o sexto, o referencial teórico utilizado. 

1.1 Objetivos 

 

Definido a questão problema da presente pesquisa, segue abaixo os objetivos 

propostos para responder à pergunta do trabalho. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar as práticas contemporâneas de marketing na perspectiva relacional 

utilizadas por uma concessionária automobilística de Alta Floresta – MT. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as práticas contemporâneas de marketing na perspectiva relacional 

utilizadas por uma concessionária automobilística; 

b) Verificar como a empresa classifica as ações de marketing como mais 

rentáveis; 

c) Constatar as métricas de desempenho de marketing utilizadas pela 

concessionária automobilística. 
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1.2 Justificativa 

 

As justificativas do trabalho são baseadas em argumentos teóricos sobre as 

práticas contemporâneas de marketing e evidências práticas do cotidiano. Em 

diversos trabalhos sobre as PCM os autores indicam que é um tema recente e que há 

necessidade de novos estudos. Sweeney, Soutar e McColl-Kennedy (2011) 

consideram que os resultados das aplicações das PCM podem ser diferentes entre os 

diversos tipos dos segmentos das empresas e, portanto, requerem profundos estudos 

para que seja possível realizar constatações distintas. Os autores também apontam a 

relevância da realização de novas pesquisas sobre PCM com base no modelo de 

Coviello, Brodie e Munro (1997). Ekman, Erixon e Thilenius (2015) afirmam que os 

resultados identificados após a aplicação da pesquisa na Suécia se relacionam com 

as definições teóricas de PCM, principalmente com a dimensão de marketing de 

banco de dados, e requerem novos estudos comparativos. Recentemente, Farha e 

Elbanna (2018) também apontam que é indispensável novas pesquisas sobre o tema, 

principalmente em países em desenvolvimento econômico. No Brasil, verificou-se que 

são mais escassos os recursos bibliográficos sobre PCM, tendo em vista que a 

primeira publicação sobre o tema foi de Targino, Urdan e Chauvel (2013) e 

recentemente, as publicações de Hoeckesfeld (2017), Sarquis et al., (2019a) e Sarquis 

et al., (2019b). 

Do ponto de vista gerencial, segundo a Federação Nacional da Distribuição de 

Veículos Automotores – FENABRAVE (2019d), houve um aumento de 24% sobre o 

mercado de motocicletas no Brasil entre o primeiro bimestre de 2019 em relação a 

2018. Além disso, a variação na quantidade de emplacamentos, referente ao mesmo 

período, foi de 7,92%, demostrando um resultado positivo ao final de 2019 

(FENABRAVE, 2019a; FENABRAVE, 2019b; FENABRAVE, 2019c). Conforme o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2019), em meio a notícia que a 

produção industrial referente ao mês de janeiro de 2019 obteve uma queda de 0,8%, 

os índices na produção de motocicletas apresentaram-se positivos, com crescimento 

de cerca de 3,6%. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, 

Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – ABRACICLO (2019a; 2019b) 

apresentaram dados sobre o bom desempenho desse mercado e, segundo o 

presidente da associação, Marcos Fermanian, um dos grandes fatores para o 
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crescimento na produção, em decorrência das vendas, é o bom cenário econômico 

para o consumidor, considerando a inflação e as baixas taxas de juros. 

Portando, verifica-se a relevância do presente estudo considerando as 

evidências apresentadas pelos autores e pelo market share das motocicletas nos 

últimos anos. A pesquisa realizou-se em um novo campo de estudo, sendo este o 

mercado de produtos representado pelo setor automotivo e; pela empresa não ser 

considerada de grande porte e por isso, ter sido possível verificar como são realizadas 

as suas práticas de marketing relacional. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo serão apresentados os pressupostos de marketing (definição, 

características e importância) e, especificamente, serão abordados os aspectos 

teóricos sobre as Práticas Contemporâneas de Marketing na perspectiva relacional. 

Por fim, apresentar resultados de estudos já realizados sobre o tema em diversos 

países e segmentos. 

2.1 Marketing: conceitos e definições 

 

Desde o início da civilização o marketing esteve presente de forma implícita na 

sociedade, a princípio realizado por meio de trocas estabelecendo, assim, atividades 

comerciais. Essas atividades de trocas já não eram mais suficientes devido a 

problemas de preços dos produtos, e, assim, a forma de realizar as atividades 

comerciais passou para a utilização de moedas, dentre outros aspectos de 

comercialização que passou a integrar esse meio (YANAZE, 2011). Outro aspecto 

apontado como fator positivo decorrente desse processo de troca, se estabelece em 

relação ao beneficiamento dos produtos e serviços, devido ao melhoramento da 

qualidade e do processo produtivo tornando-o mais eficiente (LAS CASAS, 2017).  

Em relação ao marketing como disciplina, segundo Bacellar e Ikeda (2011), as 

autoras estruturaram o ensino de marketing em quatro fases. A primeira aborda o 

estudo de trocas entre a oferta de produtos e o consumo ou aquisição desses produtos 

e foram realizadas diversas pesquisas a campo em empresas daquela época, entre 

1900 a 1925, porém uma das principais dificuldades era conseguir passar aos 

proprietários que se tratavam de pesquisas acadêmicas, uma vez que as informações 

transmitidas por eles eram negligenciadas. A segunda fase ocorreu entre 1926 a 1968, 

nesta começou-se a estruturar conceitos sobre o marketing, na qual envolvesse não 

só a teoria, mas que contemplasse aplicações e evidências; outro ponto relevante que 

foi apontado nessa fase é em relação as primeiras indagações sobre atender as 

necessidades dos clientes, de forma que as práticas de marketing fossem voltadas 

para eles e não colocando como referência principal os produtos ofertados. Logo 

após, entre 1969 a 1981, o marketing obteve sua conceituação mais ampla, na qual 

foram estudados mais assuntos relacionados ao consumidor e outro ponto foi em 

relação ao uso do aperfeiçoamento da tecnologia para as pesquisas, onde estudos 
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quantitativos foram mais apresentados. A quarta e última fase, a partir de 1981, 

reformularam antigos conceitos de marketing, onde eram tidos como obsoletos e, a 

partir de então, surgiram outros contextos, os quais tangiam sobre a ciência, o termo 

“Marketing é Tudo”, o marketing enfatizando o planejamento em níveis estratégicos e 

o marketing de relacionamento respectivamente (BACELLAR; IKEDA, 2011).  

Em meados do século XX, as universidades americanas implementaram uma 

nova disciplina de estudos voltados para o mercado (Market Studies), devido a uma 

crescente exigência dos consumidores por produtos e serviços melhores. Logo após, 

o termo (conceito) passou a ser utilizado como Marketing para melhorar a 

contextualização de tudo o que envolvia o mercado de forma mais abrangente 

(YANAZE, 2011). 

Nessa mesma época, iniciou-se as primeiras publicações sobre o termo 

marketing, na área acadêmica e econômica, sendo ele explorado e conceituado como 

disciplina e aplicando os conceitos na prática, respectivamente. Uma das primeiras 

publicações foi realizada por Drucker (1958), na qual apontava suas principais 

características e comparações na forma como era aplicado em países 

subdesenvolvidos ou emergentes. Este autor relata que uma das melhores estratégias 

de melhoramento da economia desses países seria através da implementação de 

técnicas de marketing, forçando os concorrentes a melhorarem seus negócios e, 

assim, melhorando toda a economia, uma vez que instigariam os empreendedores e 

empresários a buscarem novos meios de atuação.  

Levitt (1960) apresentou diversos aspectos sobre o conceito de marketing, 

sendo eles mais atualizados e voltados a sua aplicação, na qual demonstrou-se a 

importância de identificar e atender as necessidades e desejos dos clientes. Também 

foi abordada a capacidade de identificar oportunidades em meio a crises e atuarem 

na prática, além de incorporarem à empresa, e que os gestores desses locais tenham 

uma visão holística do negócio, sabendo de fato em qual ramo deve ser seguido e não 

ignorando os possíveis concorrentes.  

Por volta de 1960, já era evidente a necessidade de se desenvolver novos 

produtos, entretanto para tal realização se tornava ainda mais arriscado devido ao não 

planejamento. Kotler (1964) começou seus estudos sobre marketing na aplicação de 

novos produtos utilizando o mix de marketing, ele afirmava que era necessário realizar 
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esses novos negócios correndo riscos calculados e, para isso, ter estimativas do 

negócio em aspectos favoráveis e mais criteriosos.  

A definição de marketing também é compreendida como a criação de valor ao 

cliente, de forma que satisfaça as necessidades dos clientes, como é apontado por 

Kotler (2005, p. 13):  

O marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e proporcionar valor para 
satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com rentabilidade. O 
marketing identifica necessidades e desejos insatisfeitos. Ele define, mede e 
quantifica o tamanho do mercado identificado e seu potencial de lucro. 

 

Na literatura de marketing, Pereira, Toledo e Toledo (2009) propuseram três 

dimensões que compõem o conceito de marketing. O primeiro, sobre a dimensão 

Funcional, diz respeito à finalidade do marketing. O segundo é a dimensão Gerencial, 

pautada pela prática de marketing, envolvendo processos administrativos. E o último, 

a dimensão Filosófica, cercada de orientação que darão suporte as atividades 

empresariais.  

Já Kotler e Armstrong (2015) explicam que a definição de marketing vai além 

das atividades de trocas entre empresas e clientes e de realizar as necessidades e 

desejos dos clientes. Para estes autores seria necessário estabelecer um certo 

relacionamento junto a eles, de forma que seja lucrativo e vantajoso para a empresa, 

além de agregar valor nos produtos comercializados ou na prestação de serviços.  

O conceito de marketing vem evoluindo ao longo dos anos e geralmente são 

pautados por atividades de planejamento envolvendo trocas comerciais entre 

empresas e clientes. Um dos conceitos mais aceitos e reconhecidos é da American 

Marketing Association – AMA (2019), a qual diz que o marketing é uma espécie de 

atividade que envolve processos de trocas entre os diversos tipos de stakeholders e 

as empresas, onde as trocas são pautadas de valores agregados.  

Em relação a composição do marketing, Urdan e Urdan (2013) apresentam 

outra concepção, se referindo à três concepções, a de Troca, a Filosofia Empresarial 

e ao Processo Gerencial. A concepção de Troca refere-se às trocas comerciais que 

tenham o mesmo valor agregado, de forma que atendam às necessidades dos 

cientes. A concepção da Filosofia Empresarial estabelece que as necessidades dos 

consumidores devem estar em primeiro plano, ou seja, todas as atividades estarão 

envolvidas na realização dessas necessidades, de forma que obtenham mais valor 

agregado. Já na concepção de Processo Gerencial, as ações para atingir o objetivo 
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da satisfação dos consumidores serão realizadas de forma eficaz, na qual poderá 

envolver “atividades de pesquisa de mercado, análise da concorrência, 

posicionamento e desenvolvimento de produtos” (URDAN; URDAN, 2013, p. 8).  

Além disso, três fases do estudo de marketing também foram identificadas na 

literatura, sendo divididas por fases e que receberam suas nomenclaturas. A primeira 

ocorreu na década de 1930 que frisava sobre “orientação da empresa para a 

produção” (PEREIRA; TOLEDO; TOLEDO, 2009, p. 525) na qual relaciona-se a 

finalidade do produto, sendo ele mais eficiente no seu processo produtivo e em sua 

distribuição. Logo após entre os anos de 1930 a 1950, a segunda fase traz uma 

abordagem voltada ao produto e a venda, sendo elas mais expressiva ao cliente. A 

última fase refere-se a partir de 1950, na qual o marketing está ainda mais voltado ao 

cliente.  

Para melhor compreensão das fases relacionadas ao estudo de marketing, Las 

Casas (2017) explica separando-as por eras: a Era da Produção, Era das Vendas e 

Era do Marketing. A Era da Produção, entre os anos de 1900 a 1930, é relativa ao 

produto, pois acreditavam que um bom produto conseguiria por si só ser vendido; 

nessa época iniciou-se a produção em massa, devido a demanda não ser totalmente 

atingida, entretanto, as necessidades dos clientes não eram de fato, levadas em 

consideração. Na Era das Vendas, datada entre 1930 a 1950, frisavam-se diversos 

padrões, zelando pela eficiência e maior produtividade, fazendo com que, assim, a 

demanda não fosse superior à oferta de produtos; nesta era evidenciou-se a utilização 

do marketing relacionada as vendas, pois com o excedente de produtos, as empresas 

precisavam aumentar as chances de os clientes adquirirem algum produto fabricado. 

Em relação a Era do Marketing, a partir de 1950, as necessidades dos clientes passam 

a ter um foco especial, na qual a produção e oferta de serviços ocorrem com base 

nessas necessidades e criando desejos aos consumidores (LAS CASAS, 2017).  

Se tratando do marketing no Brasil, verificou-se que sua implementação é 

recente, por volta dos anos de 1950. Bacellar e Ikeda (2011) relatam que os 

percursores da disciplina de marketing foram a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), ambas trouxeram 

professores da disciplina para compor a equipe de ensino nas universidades. De 

maneira geral, Oliveira (2004) apresenta os fatos importantes sobre a disciplina e as 

práticas de marketing, afirma que o início das práticas de marketing eram pouco 
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sofisticadas, a produção não contava com muita industrialização e os consumidores 

também não exigiam a devida qualidade. No entanto, com a abertura do comércio 

para as empresas estrangeiras, começou-se a despertar nos consumidores um olhar 

mais crítico em relação a comercialização, principalmente por terem passado por uma 

das maiores crises inflacionárias do país. Logo após todo esse período caótico, as 

práticas de marketing foram se aperfeiçoando, de certa forma, no mercado e 

começou-se as exigências de melhorias, como o melhoramento no relacionamento. 

São diversos estudos publicados sobre pequenas empresas e é notável que 

tenha aspectos comuns sobre a aplicação do marketing (CARSON; GILMORE 2000; 

CAVAZZA et al., 2014; COELHO et al., 2015; CITTADIN et al., 2017). Dentre as 

diversas variáveis, o processo de tomada de decisão ocorrerá em meio aos diversos 

problemas enfrentados pelas Micro e Pequenas Empresas – MPE, pois geralmente, 

os responsáveis por essa tarefa serão os proprietários-gerentes, onde poderão 

ocorrer decisões desestruturas ou sem uma devida análise (CARSON; GILMORE, 

2000). Entretanto uma das vantagens das MPEs está na formação de relacionamento 

com os clientes, devido ao tratamento junto aos funcionários terem mais lealdade e 

adequação as necessidades do mercado, além dos proprietários-gerentes terem 

conhecimento dos produtos ofertados (COELHO et al., 2015).  

O estudo de Cittadin (2016) tem por objetivo desenvolver um modelo de 

estratégias de marketing direcionadas a MPEs. O autor afirma que as MPEs atuam 

principalmente com atividades operacionais de rotina relacionadas ao marketing, no 

que tange as vendas e que, portanto, demandam de estratégias de gestão pertinentes 

ao marketing. Outro fator apresentado como deficitário, compreender a baixa união 

entre a teoria e a prática de marketing direcionadas a esse porte de empresa e que, 

os profissionais de marketing precisam utilizar estratégias que se adequem a 

necessidade dessas empresas. Alguns resultados dessa pesquisa, envolvem a 

tomada de decisão que geralmente, está centraliza apenas no proprietário-gerente e 

que as estratégias de marketing são aplicadas, entretanto obtém peculiaridades, ela 

visa a decisões de rotina e atingem informalidade em seus processos. Além disso, o 

estudo se relaciona aos achados de Carson e Gilmore (2000). 

2.2 Práticas Contemporâneas de Marketing 
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As Práticas Contemporâneas de Marketing (PCM) trazem consigo duas 

perspectivas. A primeira abrange o consolidado composto de marketing (4ps), em 

conjunto com aquisição constante de novos clientes, de forma que sejam rentáveis a 

curto prazo (marketing transacional). Já a segunda perspectiva, busca agregar 

possibilidades de relacionamento a longo prazo, visando estratégias centradas na 

interação da empresa com o cliente e demais interessados, de maneira que ocorram 

interação mútua e duradoura em ambas as partes (marketing relacional). A segunda 

perspectiva pode ser praticada a partir de práticas que envolvam banco de dados, 

forte rede de relacionamento com o mercado e utilização de novas mídias sociais 

como forma de facilitar a comunicação junto aos clientes (URDAN; URDAN, 2013; 

HOECKESFELD 2017). Contudo, as PCMs abrangem diversos propósitos, sendo 

necessário identificar as atividades que foram aplicadas, suas consequências e 

identificar como se relacionam com o mercado. O ajustamento a novas e futuras 

aplicações dessas práticas de marketing, ocorreram conforme a necessidade e os 

objetivos da organização junto ao seus stakeholders, ou seja, serão aplicadas apenas 

as que atenderem a finalidade da empresa (TARGINO; URDAN; CHAUVEL, 2013).  

O modelo de PCM sobre a perspectiva relacional proposto por Coviello, Brodie 

e Munro (1997) surgiu a partir da conceituação de marketing de relacionamento. A 

pesquisa foi realizada na Nova Zelândia com diversas empresas onde foi possível 

identificar quais eram as práticas de marketing utilizadas, o trabalho teria como 

resultado realizar uma estruturação das estratégias em alguns aspectos. A princípio 

foi realizada a separação entre duas perspectivas “(1) relational exchange; and (2) 

management issues” (COVIELLO; BRODIE; MUNRO, 1997). A partir destas 

perspectivas foi estruturado os tipos de marketing. Além disso, Coviello et al. (2002) 

apresenta em seu estudo que as aplicações das práticas de marketing transacional e 

relacional serão aplicadas em empresas conforme o seu segmento, ou seja, as 

aplicações das práticas serão variáveis a comercialização de bens e serviços. 

O modelo-teórico proposto por Coviello, Brodie e Munro (1997) e reformulado 

por Coviello, Milley e Marcolin (2001) apresentam as Práticas Contemporâneas de 

Marketing na perspectiva relacional. Uma das principais características que envolvem 

essa prática é o relacionamento a longo prazo com seus diversos cliente, sendo 

personalizadas e visando a retenção.  
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Quadro 01 – Modelo-teórico de marketing na perspectiva relacional.  

 Aspectos 
Marketing de 

Bando de 
Dados 

Marketing 
Digital 

Marketing 
Interativo 

Marketing de 
Rede 

P
e
rs

p
e
c
ti
v
a

 d
a
 t

ro
c
a

 

Objetivo de troca 
Transação 
econômica 

Diálogo gerador 
de informação 
entre vendedor e 
muitos 
consumidores 

Relações 
interpessoais 
entre comprador 
e vendedor 

Obter 
relacionamentos 
com outras 
empresas/organ
izações 

Natureza da 
comunicação 

Da empresa 
para segmentos 
de mercado 

Utilização de 
tecnologia para 
se comunicar 
com grupos e 
indivíduos 

Indivíduos nas 
diferentes 
unidades da 
organização 

Empresa para 
empresa 

Tipo de contato Personalizado Interativo 
Face-a-face e 
interpessoal 

Impessoal e 
interpessoal 

Duração 
Ocasional e a 
longo prazo 

Contínuo e com 
interatividade 
on-line 

Contínuo e 
personalizado, 
de curto ou a 
longo prazo 

Contínuo e 
estável, de curto 
ou a longo prazo 

Formalidade 
Formal e 
personalizado 
pela tecnologia 

Formal pela 
tecnologia 
interativa 

Formal e 
informal 

Formal e 
informal 

P
e
rs

p
e
c
ti
v
a

 g
e
re

n
c
ia

l 

Interação 
gerencial 

Retenção de 
clientes 

Criação de 
diálogos pela 
tecnologia da 
informação 

Estabelecer e 
desenvolver 
interação com 
os clientes 

Interação 
coordenada 
entre 
vendedores, 
compradores e 
outros 
profissionais da 
empresa 

Foco gerencial 
Produto/marca e 
cliente 

Gestão de 
relacionamento 
entre a empresa 
e muitos 
indivíduos pela 
tecnologia da 
informação 

Relações entre 
indivíduos 

Relacionamento 
em rede com 
outras empresas 

Investimento 
gerencial 

Ativos de 
marketing 
interno 

Ativos 
operacionais 
internos 

Ativos do 
mercado 
externo (com 
outros 
indivíduos) 

Ativos do 
mercado 
externo (posição 
da empresa em 
redes de 
relacionamento) 

Nível gerencial 

Especialistas 
em marketing 
(gestor de 
serviços ao 
cliente) 

Especialistas 
em marketing 
(especialista em 
tecnologia) 

Funcionários e 
gerentes 

Gerente sênior 

Fonte: Coviello, Brodie e Munro (1997); Coviello, Milley e Marcolin (2001); Hoeckesfeld (2017).  

 

Outras questões importantes também foram impulsionadoras para a 

perspectiva relacional. O mercado encontrava-se saturado das mesmas atividades de 

marketing, era preciso buscar novos meios de retenção de clientes. Com o intuito de 

construir relacionamentos permanentes e, para tanto, decorria da necessidade de 
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algum diferencial oferecido pelas empresas aos seus clientes (COVIELLO; BRODIE; 

MUNRO, 1997). As PCMs propostas pelos autores são divididas em: marketing de 

banco de dados, marketing interativo, marketing de rede e marketing digital.  

Conforme é proposto por Coviello, Brodie e Munro (1997) e Coviello, Milley e 

Marcolin (2001), as práticas de marketing de banco de dados tem a intenção de utilizar 

as informações contidas em sistemas que armazenem dados dos clientes. A partir 

disso, constrói-se relacionamentos com eles, onde serão segmentados, identificados 

os melhores clientes e buscarão melhores formas de retê-los (AMONINI et al., 2010; 

HAPENCIUC et al., 2015). Os apontamentos de Palmer e Pels (2008) afirmam que 

um dos objetivos das práticas de marketing de banco de dados é permitir que essas 

atividades estejam alinhadas a retenção dos clientes e tornar as ações 

personalizadas, mesmo que um dos recursos mais utilizados por essa prática, seja o 

agrupamento máximo de clientes através dos seus perfis.   

Ekman, Erixon e Thilenius (2015) identificaram em seus estudos que a boa 

gestão dos dados e informações, disponibilizados pelo recurso do banco de dados, 

podem influenciar positivamente aos negócios empresariais. Eles notaram que o 

registro de atendimento aos clientes pelos colaboradores da empresa e o acesso 

compartilhado dessas informações, auxiliou no atendimento e condução do cliente, 

demonstrando a ele que a empresa contava como diferencial uma ótima organização 

e otimização de tempo. Entretanto, a forma como é direcionado o uso das práticas de 

marketing de bancos de dados torna a relação um tanto que impessoal, sendo que 

alguns estudos demonstraram que a má gestão dessa estratégia pode ser turbulenta 

ao cliente (AMONINI et al., 2010). Esta má gestão pode decorrer devido ao constante 

recebimento de e-mails, nas quais são direcionados aos lixos eletrônicos, e à difícil 

utilização desse recurso por parte deles (MCCOLL-KENNEDY et al., 2008; COVIELLO 

et al., 2003).  

As práticas de marketing interativo são caracterizadas pelo relacionamento 

direto com os clientes (face a face) visando a interação personalizada. Além disso, 

outros aspectos tangem esse modelo, geralmente a forma de interação ocorre com o 

treinamento de diversos colaboradores que realizam a comunicação direta, de forma 

que estarão aptos a poder atender os clientes de forma social e cooperativa e 

atendendo às necessidades mútuas (PELS; BRODIE, 2004; LINDGREEN; PALMER; 

TRIENEKENS, 2005; PALMER; WILSON, 2009; AMONINI et al., 2010). Vale ressaltar 
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que o perfil dos colaboradores que atuam diretamente com os clientes, de certa forma, 

transmitem o posicionamento da marca, pois é uma característica implícita que os 

clientes julgam ao serem atendidos (AMONINI et al., 2010). McColl-Kennedy et al. 

(2008) vão além, relatando que eventos sociais, como almoços ou jantares, serão bem 

vistos pelos clientes. Esta afirmação dá-se em virtude ao momento onde ocorre a 

interação, há uma quebra de informalidade, a qual abre portas a novos negócios e 

acordos. É interessante ressaltar que esse tipo de atividade é geralmente realizado a 

partir da segmentação dos clientes. Corroboram com esses achados os autores 

Amonini et al. (2010), na qual apresentam que as práticas de marketing interativo para 

que apresente maiores resultados positivos, é importante que tenham um 

relacionamento frequente. Os autores afirmam que as atividades podem ocorrer 

informalmente, como visitas formais aos clientes, como a exposição de boletins 

informativos em jornais ou a realização de eventos empresariais. 

Práticas de marketing de rede evidenciam a realização e firmação de redes de 

relacionamento com diversos stakeholders e até mesmo com seus concorrentes de 

mercado. A ideia principal é de posicionamento e de vantagem competitiva em relação 

a outras empresas em diferentes níveis empresariais, mas para isso é necessário 

frisar por um bom relacionamento interpessoal com os clientes e inter organizacional 

com outras empresas, sempre levando em consideração benefícios mútuos 

(COVIELLO; MILLEY; MARCOLIN, 2001; DOMEGAN, 2008; MCCOLL-KENNEDY et 

al. 2008). Um dos recursos utilizados para a melhoria e prática do marketing de rede 

se estabelece ao utilizar a tecnologia ao seu favor, como as intranets, onde ficam 

restritos a algum público externo da empresa para o uso. Devido a essa possibilidade, 

as atividades empresarias serão mais eficientes (COVIELLO; MILLEY; MARCOLIN, 

2001). Outro ponto positivo abordado por Amonini et al. (2010) demonstra a 

importância de concretizar redes com empresas que tenham atividades semelhantes 

e com associações. Este tipo de prática irá fornecer um leque maior de clientes, 

entretanto isso poderá ocorrer logo após o estabelecimento da rede. Foi identificado 

nos estudos de Coviello et al. (2002) e Sarquis et al. (2019a) que o marketing de rede 

não é de uso frequente, mesmo sendo como ponto positivo o posicionamento de 

mercado, mas que a prática está em processo de emersão.  

Já o marketing digital, que faz parte do modelo de PCM e que foi último a ser 

caracterizado, aborda as práticas utilizadas com recursos tecnológicos, 
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estabelecendo com os clientes comunicação personalizada no meio digital e em 

tempo real, além de proporcionar eficiência no acesso a informações (COVIELLO; 

MILLEY; MARCOLIN, 2001). Com uma boa prática, o uso do e-marketing pode ser 

alinhado a empresa de acordo com os perfis dos clientes, pois através do auxílio do 

banco de dados, a prática do marketing digital será mais eficiente, como o envio de e-

mails, onde é conhecido também como comunicação em massa (BRADY; FELLENZ; 

BROOKES, 2008). Além disso, com o hábito do uso dessa prática de marketing, pode 

facilitar as empresas em conseguirem identificar o que seus produtos e serviços 

ofertados podem ser melhorados e conseguirem se adequar as exigências dos 

clientes (COVIELLO; MILLEY; MARCOLIN, 2001). Para as pequenas empresas, o uso 

do marketing digital é identificado como o mais viável devido a questões financeiras e 

a facilidade na comunicação com os clientes, porém não deixa de ser necessário uma 

boa gestão do recurso para atingir bons resultados (SARQUIS et al. 2019b). 

Atualmente esta prática é imprescindível para as empresas de modo geral, ou seja, 

que possa ser possível o trabalho com as oportunidades tecnológicas de comunicação 

com aos clientes. 

Diversos estudos envolvendo as PCM já foram realizados em diferentes países, 

contextos, ramos/setores e em organizações de diferentes portes. Especificamente 

sobre pequenas empresas, tem-se o estudo de Centeno e Hart (2012) que objetivou 

identificar como as micro e pequenas empresas – MPE realizam a divulgação de sua 

marca com o auxílio de estratégias obtidas através do marketing. Utilizaram como 

recursos teórico a perspectiva relacional e para a análise dos dados obtidos através 

do procedimento metodológico, foi o estudo de múltiplos-casos realizado em 30 

empresas, a qual entrevistaram os proprietários-gerentes. Identificaram que as 

atividades de personalização da comunicação individual e a comunicação massiva, 

influenciaram positivamente na aproximação pessoal com os clientes, sendo isso 

possível, devido a sua segmentação. Portanto, evidencia-se que foi viável realizar 

esses tipos de atividades em uma pequena empresa utilizando estratégias dos 

modelos de marketing interativo e de banco de dados.  

Cittadin (2016) identificou que as empresas estudadas em sua pesquisa, 

utilizam principalmente o marketing de rede e o marketing digital, além de estarem 

atualizas com as inovações disponíveis de marketing. O estudo ainda mostrou que é 

de uso comum que as MPEs adotem as práticas de marketing contemporâneo da 
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perspectiva transacional, mas que estão tendo direcionamento para atualizarem as 

suas estratégias conforme a perspectiva relacional.  

Já no Brasil, Targino, Urdan e Chauvel (2013) buscaram a identificação e 

avaliação das PCMs na realidade brasileira. Os resultados adquiridos foram de 128 

empresas, que responderam ao questionário on-line. Ao realizar a análise dos dados, 

os autores apontaram que grande parte das empresas atuam fluentemente em suas 

atividades em relação marketing de interação e o marketing transacional. Ademais, os 

resultados obtidos evidenciam que as empresas ainda estão em processo de 

implantação e adequação da perspectiva relacional e de tecnologias modernas, como 

grandes empecilhos os aspectos financeiros. Os estudos de Sarquis et al. (2019a) 

avaliaram as PCMs no contexto de empresas de contabilidade, sendo que o marketing 

de banco de dados e o interativo se sobressaem em relação as ações implantadas 

nas empresas desse setor atualmente competitivo. Entretanto, apesar da aplicação 

das abordagens de marketing relacional em MPE, o estudo identificou que as 

empresas de médio porte investem mais recursos financeiros em marketing de banco 

de dados, em relação ao porte de pequenas empresas, ficando claro que aspectos 

financeiros são as grandes barreiras de desenvolvimento. Estes resultados 

corroboram com as conclusões de Targino, Urdan e Chauvel (2013), portanto, 

verificando os achados e lacunas para novas pesquisas em pequenas empresas no 

Brasil. O presente estudo pretende contribuir teoricamente ao assunto abordado, 

utilizando os recursos metodológicos disponíveis, os quais serão apresentados nos 

próximos capítulos.  
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Marconi e Lakatos (2011, p. 46) definem método como “o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite 

alcançar objetivo [...], traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando 

as decisões do cientista”. 

Para a resolução do problema de pesquisa apontado neste trabalho, utilizou-se 

da abordagem qualitativa. De acordo com Malhotra (2014), esta abordagem pode 

auxiliar de forma mais eficaz na compreensão do problema, devido ao ambiente estar 

repleto de incertezas. Leite (2015) afirma ainda, que a abordagem qualitativa não 

exige elaboração de dados estatísticos para comprovação, fazendo-se necessário 

analisar o cenário no qual o problema foi identificado, que neste caso, a organização 

em estudo é uma concessionária automobilística. 

Trata-se de estudo com enfoque exploratório e descritivo. Segundo Malhotra 

(2014) a pesquisa exploratória é mais recorrente no início da pesquisa, tornando a 

fonte de informações limitadas (estudos sobre práticas contemporâneas de marketing 

ainda são incipientes no Brasil, e o contexto da pesquisa também carece de novas 

investigações). Além disso, Malhotra (2014) faz apontamentos sobre a relação entre 

as abordagens, sendo que a pesquisa exploratória pode ser utilizada quando não 

sabemos todos os detalhes do problema e também ser aplicada a qualquer momento 

durante a pesquisa. O trabalho também tem caráter descritivo, pois “possui como 

principal objetivo a descrição de algo” (MALHOTRA, 2014, p. 59) e a coleta de dados 

é de forma estruturada (ou semiestruturada).  

A estratégia de pesquisa adotada neste trabalho é de estudo de caso único. 

Segundo Yin (2015), as pesquisas com enfoque exploratório e descritivo podem 

utilizar como estratégia o estudo de caso e não há uma hierarquia para sua aplicação. 

Yin (2015) observa que a escolha de utilizar como estratégia o estudo de caso único, 

ocorre a partir três determinações, “(a) o tipo de questão de pesquisa proposto, (b) a 

extensão de controle que o pesquisador tem sobre eventos comportamentais reais e 

(c) no grau de enfoque sobre eventos contemporâneos em oposição aos eventos 

totalmente históricos” (YIN, 2015, p. 9). Esse estudo se justifica pela terceira 

determinação, devido ao enfoque ser de caráter descritivo e exploratório e ao fato da 

pesquisa contemplar acontecimentos contemporâneos. 
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Utilizando a abordagem qualitativa para a realização da pesquisa, existem 

diversas possibilidades para coletar dados (MALHOTRA, 2014). Neste estudo, foi 

utilizada como técnica de coleta de dados as entrevistas semiestruturadas realizadas 

em profundidade no ambiente da organização em estudo (Apêndice A), devido a 

intenção de encontrar e detalhar as respostas mais relevantes para a pesquisa. 

Utilizou-se também dados secundários, como informações oriundas de sites e, 

inclusive da empresa em estudo, além de pesquisas bibliográficas (MALHOTRA, 

2014). Os dados foram analisados pela técnica de análise de conteúdo com 

categorização temática previamente definida, com base na teoria e nos objetivos do 

estudo (BARDIN, 2016).  

Segundo Bardin (2016), deve-se realizar cautelosamente a análise dos dados 

decorrentes das entrevistas de profundidade, uma vez que há maior necessidade de 

atenção e interpretação de aspectos subjetivos na transferência do diálogo para a 

escrita. Como técnicas de análise de dados optou-se pela análise de conteúdo, de 

acordo com Bardin (2016, p.48) o conceito dessa técnica se compreende como: 

 

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a interferência 
de conhecimento relativos as condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens”. 

 
Além disso, a interpretação dos dados contou com o método de categorização 

temática, que compreende a maneira de fazer a classificação (pelas categorias) entre 

as respostas analisadas e, logo após, realizar mais classes dentro das principais 

categorias, facilitando assim a parametrização dos dados (BARDIN, 2016). As 

categorias foram definidas com base na literatura e nos objetivos propostos, e são 

apresentadas no Quadro 02.  
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Quadro 02 – Categorias e subcategorias pré-definidas.  
Categoria Subcategoria Autores 

Marketing de banco 
de dados 

Estratégias de comunicação direta, dirigida 
e personalizada aos clientes; Estratégias 
de atendimento social e informal com 
características personalizadas de acordo 
com os clientes; Atualização e obtenção de 
dados dos clientes; Estratégias de retenção 
de clientes; Recursos direcionados ao 
planejamento focalizando os clientes.  

Coviello, Brodie e Munro 
(1997); Anderson e Arsenault 
(1999); Coviello, Milley e 
Marcolin (2001); Reid (2008); 
Martins e Theóphilo (2009); 
Sweeney, Soutar e McColl-
Kennedy (2011); Malhotra 
(2014); Hoeckesfeld (2017). 

Marketing digital Comunicação através da tecnologia 
interativa com diversos clientes; 
Atendimentos e comunicação 
personalizada utilizando tecnologia 
interativa (em tempo real e contínua); 
Planejamento e investimentos de recursos 
financeiros em tecnologia da informação e 
sistemas de interação. 

Coviello, Brodie e Munro 
(1997); Anderson e Arsenault 
(1999); Coviello, Milley e 
Marcolin (2001); Reid (2008); 
Martins e Theóphilo (2009); 
Sweeney, Soutar e McColl-
Kennedy (2011); Malhotra 
(2014); Hoeckesfeld (2017). 

Marketing interativo  Estratégias de comunicação e contato 
pessoal, informal e individualizado com os 
clientes; Estratégias de relacionamento de 
longo prazo e cooperativo; Planejamento e 
investimentos em parcerias e 
relacionamento de marketing 
individualizado.  

Coviello, Brodie e Munro 
(1997); Anderson e Arsenault 
(1999); Coviello, Milley e 
Marcolin (2001); Reid (2008); 
Martins e Theóphilo (2009); 
Sweeney, Soutar e McColl-
Kennedy (2011); Malhotra 
(2014); Hoeckesfeld (2017). 

Marketing de rede Estratégias de relacionamento e de 
comunicação com outras organizações; 
Estratégias de comunicação interpessoal e 
contínua com clientes e outras 
organizações; Estratégias de comunicação 
informal e pessoal; Planejamento e 
investimento de recursos que visa a 
construção de redes de relacionamento 
com outras organizações e seus clientes.  

Coviello, Brodie e Munro 
(1997); Anderson e Arsenault 
(1999); Coviello, Milley e 
Marcolin (2001); Reid (2008); 
Martins e Theóphilo (2009); 
Sweeney, Soutar e McColl-
Kennedy (2011); Malhotra 
(2014); Hoeckesfeld (2017). 

Fonte: A autora (2019).  

 

Para a identificação dos respondentes da pesquisa, utilizou-se da técnica de 

snowball, e para limitar a quantidade a técnica de saturação teórica. As fontes de 

informação foram colaboradores que ocupam cargos de gestão na empresa em 

estudo, sendo que as entrevistas ocorreram individualmente, e foram transcritas na 

íntegra. 

As entrevistas foram realizadas entre os meses de julho e setembro de 2019, 

tendo tempo médio de duração de 50 minutos. Os entrevistados foram: Gerente de 

Administração, Gerente Geral e o Supervisor de CRM (Customer Relationship 

Management) e que ao longo do trabalho serão identificados como E1, E2 e E3 

respectivamente. Todas as entrevistas foram realizadas no ambiente da empresa, 

conforme a disponibilidade de cada gestor, e gravadas. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Contextualização da empresa em estudo  

 

O local de estudo se refere à uma concessionária automobilística localizada 

no município de Alta Floresta/MT, que iniciou suas atividades em 1997 e, atualmente 

realiza a revenda de produtos, como as motos, vestuário para os motociclistas, artigos 

de segurança e acessórios das motocicletas, e de serviços, que inclui os consórcios 

e financiamentos, a própria oficina oferecendo concertos e reparos e, borracharia.  O 

grupo que a concessionaria pertence, está no mercado há mais de 40 anos e atua em 

diversos municípios dos estados de Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Pará e Rondônia. 

A empresa representa a marca de motocicletas mais conceituada na atuação 

automobilística no Brasil, sendo reconhecida por seus diversos modelos e segmentos 

de motocicletas (GLOBO, 2018). Todo esse reconhecimento também ocorre na região 

norte de Mato Grosso, sendo que a agência de Alta Floresta/MT implantou suas 

atividades há mais de 20 anos, proporcionando forte atuação de mercado e grande 

reconhecimento ao longo dos anos. Além disso, a agência abrange seu mercado em 

diversos municípios próximos a Alta Floresta/MT.  

A empresa em estudo atua no mercado B2C (Business to Consumer) e também 

B2B (Business to Business). Conta com aproximadamente 50 colaboradores, dois 

gerentes (gerente geral e a gerente de assuntos administrativos) e possui uma equipe 

técnica especializada em CRM. A gerente de administração desempenha essa função 

há 4 anos e iniciou sua carreira na empresa há 10 anos, ela trabalha no setor 

financeiro e administrativo da empresa e, realiza atendimento aos clientes que já estão 

com seus serviços em andamento, como os clientes de consórcio. O gerente geral 

ocupa esse cargo há aproximadamente 2 anos, entretanto ele trabalha na empresa 

há 12 anos e durante esse período passou por diversas agências e cargos. O 

responsável pelo CRM, está no cargo há 3 anos e realiza ações relacionadas com as 

vendas, de forma que essas atividades sejam registradas no banco de dados da 

empresa.  

As práticas de marketing correm principalmente no ambiente interno da 

empresa, com relacionamento direto e pessoal, porém grande parte das vendas foram 

ocasionadas a partir de ações ligadas ao meio virtual. Vale ressaltar que as atividades 
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são segmentadas conforme diversos fatores que serão apresentados adiante e que 

influenciam diretamente nas categorias de marketing relacionadas no Quadro 02. 

4.2 Resultados das Práticas de Marketing de Banco de Dados 

 

A partir das entrevistas realizadas com os gestores, buscou-se identificar as 

principais práticas de marketing de banco de dados utilizadas pela empresa em 

estudo. Entre as práticas utilizadas, destaca-se: ações de comunicação personalizada 

aos clientes, as características de atendimento social e informal, e as características 

de obtenção e retenção de clientes. 

As práticas de banco de dados da empresa ocorrem, em princípio, de acordo 

com a segmentação dos clientes, conforme apontaram os gestores: 

 

[...] a gente pode seguimenta por exemplo, por idade, sexo, região, a gente 
consegue fazer muito isso através das nossas mídias sociais por exemplo, 
ah vamos trabalhar o público de Biz por que nós estamos tendo muito pouco 
cliente mulheres na nossa oficina então a gente consegue trabalhar uma 
promoção por um mês [...] poder trazer mais o público feminino pra dentro da 
nossa oficina, por que?, a gente tá vendo que a maioria das nossas 
passagens é só de homens, homens de 22 a 30 anos, de 30 a 50, ou só de 
CG, ou só de Bross, [...] eu acho que tamo tendo muito pouco venda de alta 
cilindrada, é um público diferente então a gente faz ações focadas em alta 
cilindrado focada nesse público, ah, mas é qualquer pessoa que compra um 
alta cilindrada?, não é, o público que compra uma alta cilindrada é um público 
acima de 35 anos bem estabelecido financeiramente então a gente tem que 
procurar esses caras, que geralmente estão dentro de empresas, são donos 
de empresas, são gerentes de empresa, são diretores, são cargos de 
confiança [...] então a gente consegue muitas informações através do nosso 
próprio sistema e consigo todas essas informações, de idade, de sexo, cidade 
que vende mais [...] (E2 ) 
 

Nós temos um sistema que são carteiras de clientes que eles... é uma agenda 
eletrônica que ali você tem todos os dados do cliente ele é, a princípio, ele é 
um lead, é um potencial comprador e depois que ele efetua a compra é feito 
um cadastro dele e feito um agendamento, tanto para acompanhar as 
parcelas e a satisfação da motocicleta. Ele comprou a motocicleta e de tanto 
em tanto tempo a gente entra em contato com ele justamente para saber 
como que tá essa motocicleta do cliente, então nós temos esse banco de 
dados da própria... do próprio grupo. (E3)  

 

As entrevistas revelaram que a empresa consegue efetivar a segmentação dos 

clientes através do banco de dados, sendo isso a principal característica dessa prática 

de marketing e, a partir dessas informações realizar as análises e tomar decisões. As 

categorizações dos clientes são obtidas através do banco de dados (informações dos 

clientes) e de forma mais grosseira, sendo que idade, sexo, modelo de motocicleta e 
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região de vendas (por exemplo) são utilizadas para determinar os segmentos de 

clientes. Logo após a análise das informações dos clientes que constam no banco de 

dados, a empresa realiza ações que buscam atender tais demandas dos 

consumidores.  

Os depoimentos mostraram que as diversificações dos clientes entre as regiões 

podem ser fatores importantes para decisões estratégicas de lançamento de novos 

produtos/serviços, estratégias de promoção de vendas e de relacionamento com 

clientes. Os gestores também revelaram que o público dos municípios da região norte 

de Mato Grosso tem preferências e necessidades distintas, portanto, é importante as 

ações sejam condizentes com cada tipo de público. 

 

[...] são públicos diferentes e a gente pensar aqui em Alta Floresta e Apiacás 
são motos diferentes, são cidades diferentes, cada cidade requer algo 
diferente. É muito diferente? Não, é coisa pouca, é diferente um moto, um 
preço ou é uma entrada, ou uma parcela, ou é um brinde, algo assim que 
você tem que conhecer pra gente poder trabalhar [...]. (E2) 

 

Outro fato identificado em relação a segmentação dos clientes, discorre sobre 

quais ações os gestores irão realizar nas próximas atividades. Geralmente a 

segmentação dos clientes contará com o auxílio de mídias sociais, sendo que as 

principais utilizadas pela empresa são o Facebook e o Instagram, onde fazem as 

publicações de diversas ações de marketing e contam com o WhatsApp Business, 

onde o relacionamento é mais direcionado para a resolução de atividades rotineiras 

com os clientes, principalmente as relacionadas com o processo de venda das 

motocicletas. Contudo, durante os depoimentos, os entrevistados apontaram que 

também é importante verificar como as próximas ações serão realizadas, e para tanto, 

saber quais divergências interferiram no bom desempenho do produto. 

 

O que a gente faz, com esses cabeças a gente faz uma reunião com eles, 
toda ação feita aqui dentro é passado pra gente melhorar alguma coisa ou 
gerar... fazer ou não fazer... não é feito assim “vou fazer e faz”, então tem 
todo um planejamento, um estudo, um retorno [...] 
Então a gente consegue segmentar por região e a gente faz isso, não e só 
pegar a informação. Hoje é necessário você pega clientes que não tão vindo 
na sua loja, que não tão vindo mais no seu comercio, então é necessário, não 
adianta você ter informação e não fazer nada, é igual a 0, é nulo, então você 
precisa aplicar ações seja de marketing, seja de divulgação, ou que seja uma 
ação de montar um ponto ou algo... de montar uma faixa, no rádio, ou TV, ou 
outdoor, ou som de rua pra poder capitar esses clientes e trazer pra gente. 
(E2) 
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Os depoimentos dos gestores mostraram que a empresa faz atualização 

constante das informações dos clientes nos bancos de dados, principalmente 

telefones e e-mails, pois através desses meios de contato com os clientes, conseguem 

estreitar a relação, sejam por mensagens SMS (Short Message Service), pelo 

Facebook ou até mesmo por pesquisas de satisfação. Durante as entrevistas, 

identificou-se que essas estratégias de estreitamento de relacionamento ocorrem na 

agência em estudo, quanto na matriz da empresa, entretanto as utilizadas na agência 

estão relacionadas com as mídias sociais.  

Além disso, as entrevistas revelaram que é comum que os colaboradores 

entrem em contato com os clientes lembrando eles que precisam realizar revisões em 

suas motocicletas, sobre o consórcio ou sobre novos produtos e serviços, ou outras 

atividades que fazem parte da rotina de trabalho. Uma atividade pouco realizada 

durante o ano, mas que é positiva para a empresa, é entrar em contato com os clientes 

que compraram motocicletas há 5 anos e oferecer modelos novos e mais modernos 

de seus produtos. Entretanto, para essa demanda, são disponibilizados apenas 

alguns dias de determinado mês do ano para contatar esses clientes na tentativa de 

captar novos negócios. Portanto, verifica-se a importância de obter informações 

corretas e atualizadas dos clientes e utilizar de forma eficaz na empresa.  

Identificou-se que o atendimento ao cliente pode ser relacionado ao banco de 

dados ou não, de acordo com a segmentação dos clientes. As principais 

características são em função ao tipo de estratégia de atendimento e busca por novos 

clientes que ocorrem na empresa ou em lugares estratégicos. Para o atendimento no 

showroom (termo utilizado pela concessionária nos atendimentos no local de 

trabalho), há padrões de atendimento e recepção desses clientes, e neste caso, o 

banco de dados é utilizado apenas para o registro da necessidade, cadastro do cliente 

ou para a efetivação das vendas. Já os atendimentos externos, em pontos 

estratégicos, são direcionados a partir de uma análise do banco de dados, onde o 

principal objetivo é a procura por novos clientes. Ou seja, os atendimentos internos 

contam com os sistemas após o contato inicial com o cliente e os externos, ocorrem 

antes e durante os atendimentos dos consumidores. 

4.3 Resultados das Práticas de Marketing Digital 
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As práticas de marketing digital identificadas na empresa em estudo, destacam-

se pela sensibilidade em despertar o interesse dos clientes pelos produtos e serviços 

ofertados e tentar ao máximo a interação com eles. Os entrevistados demonstraram 

que os recursos tecnológicos de comunicação digital disponíveis atualmente são 

utilizados de acordo com a aceitabilidade da região. Os mais aceitos e utilizados pela 

concessionária, são o Facebook, o Instagram, o WhatsApp Bussiness e e-mail. 

O Facebook é a mídia digital mais utilizada pela empresa e, foi detalhado que 

além de divulgarem suas promoções, realizam postagens de informações, como 

alertas para o transito seguro, documentos solicitados para o financiamento de algum 

veículo, dicas de realizar as manutenções nas motocicletas e o processo para 

conseguir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e estas informações repassadas 

pelos gestores foi confirmada via observação feita na página do Facebook da 

empresa. Outro fator que o Facebook implica é o aumento das vendas, os 

entrevistados apontaram que ao realizar a postagem de algum produto e o cliente 

quiser demonstrar o interesse, precisa informar um dos seus documentos pessoais e 

um número de telefone válidos, para depois a empresa entrar em contato. 

O Instagram da empresa também é de uso frequente, entretanto o perfil não é 

oficial. Nesse meio de mídia é recorrente as postagens das ações de marketing que a 

empresa pretende fazer e manter o contato com os clientes, com o intuito de aumentar 

vendas dos produtos e serviços ofertados.  

O setor de peças e serviços da concessionaria utiliza frequentemente o 

WhatsApp Bussiness para o agendamento das atividades, além de receberem e 

realizarem ligações com o mesmo objetivo. Outro ponto apresentado desse meio de 

comunicação é em relação a percepção de incomodo com os clientes. A empresa 

envia mensagens de textos ou imagens por esse aplicativo no máximo duas vezes 

durante a semana, justamente com o intuito de não chegar ao nível de perturbar o 

cliente e instiga-lo a procurar mais informações sobre o conteúdo apresentado a ele. 

Além disso, revelou-se que há horário específicos para as postagens e publicações 

em seus canais de mídias, que geralmente ocorrem em horários que a população se 

encontra em suas casas, no início da manhã, das 11h às 13h e ao final da tarde. Já 

os e-mails estão voltados principalmente em verificar a satisfação dos clientes e 

buscar novos meios de melhorar o serviços e produtos ofertados.  
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Identificou-se que o principal objetivo das postagens está relacionado em 

aumentar as vendas, a intenção é despertar no cliente uma certa curiosidade e entrar 

em contato com a empresa para saber mais detalhes da publicação. Outro fato 

apresentado é que ao interagir com o cliente pelos aplicativos, a empresa busca se 

aproximar do cliente na tentativa de realizar visitas a ele, ou fazer com que o cliente 

venha até a concessionária, dessa forma as chances de ocorrerem novas vendas 

poderá ser maior.  

 

[...] o intuito da postagem é abrir uma expectativa pro cliente, abrir assim uma 
visão que o produto é novo, que tem aquela parcela que se encaixa pra ele e 
também gerar uma curiosidade no cliente pra ele procurar a gente, porque 
nessas postagens não tem tudo lá, a parcela, a taxa de juros... o que vai ter 
lá é uma entrada, uma parcela mais baixa, uma entradinha mínima, tem 
pequena entrada e parcelinha baixa [...]. (E2) 

 

É de responsabilidade do supervisor do CRM verificar os clientes que realizam 

contato com os vendedores da empresa e se de fato ocorreu esse contato, se estão 

sendo registrados no sistema e monitorar as postagens e a linguagem utilizada por 

sua equipe, uma vez que o período execução das ações para alavancar as vendas é 

limitado. 

 

[...] quando a gente trabalho com produtos de preços variáveis, a gente 
precisa se atentar né?, uma hora o preço da moto é um, outro hora tá outro e 
a gente precisa se atentar a isso, não consegue ficar muito tempo com uma 
propaganda e com um valor. (E1) 

 

Revelou-se que os colaboradores que integram a equipe de vendas fazem as 

postagens a sua rede de contato dos consumidores que adquiriram o novo bem, ela 

ocorre por meio de fotos com a autorização do cliente e interação nas redes sociais. 

Também são realizadas entregas das motocicletas aos clientes que desejam 

presentear alguém, essa estratégia ocorre conforme a sua necessidade.  

Durante os depoimentos, identificou-se que a empresa realizada adaptações 

de postagens. Contam com o suporte de empresas especializadas em comunicação, 

na qual identificam postagens de outras empresas de diversos estados brasileiros e 

realizam a adaptação para a concessionária conforme a sua necessidade. Geralmente 

utilizam para a divulgação de novas promoções e fazem a análise do retorno, sendo 

identificados por quantidade de vendas ou de procura, por exemplo.  
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4.4 Resultados das Práticas de Marketing Interativo 

 

Verificou-se que as práticas de marketing interativo realizadas na 

concessionária em estudo, destacam-se pelos procedimentos estabelecidos em 

realizar os atendimentos aos clientes e determinados grupos de clientes e por tentar 

passar aos seus consumidores que além da intenção de vender algum produto ou 

serviço, a empresa está preocupada com a sustentabilidade, políticas sociais e com o 

futuro.  

O relacionamento direto ocorre conforme a disponibilidade da empresa, ou 

seja, após realizarem um quadro de atividades semanais ou diárias, que podem ser 

feitas com um grupo de colaboradores ou visitas individuas aos clientes, de forma que 

consigam atender as necessidades desses clientes que forem receber as visitas. A 

concessionária faz o uso dessa estratégia de marketing principalmente no ambiente 

interno da empresa, através de seus colaboradores com local específico para os 

atendimentos. Durante as entrevistas, revelou-se que existe um “script” para realizar 

a abordagem aos clientes e como concluir uma venda, entretanto os colaboradores 

não precisam seguir à risca essas informações. Conforme as entrevistas, há diversas 

maneiras corretas de atendimento e ações que devem ser evitadas durante esse 

processo. Geralmente essas ações, positivas ou negativas, estão relacionadas a 

receptividade, ou seja, ao tratamento com educação e gentileza, em conseguir deixar 

os clientes confortáveis na empresa, dar a total atenção assim que entram no 

estabelecimento, empatia e o sorriso. Os entrevistados revelaram que já ocorreu 

questionamentos por parte dos clientes, por não terem sido atendidos da forma 

desejada, sendo esses motivos principais oriundos da não receptividade e isso pode 

gerar frustação em ambas as partes, o que resulta a perda do cliente.  

Os colaboradores que integram a equipe de vendedores são instruídos com 

diversos treinamentos e técnicas. Revelou-se que utilizam a técnica de rapport, sendo 

que os colaboradores são treinados para conseguirem identificar a necessidades e 

terem empatia com os clientes no processo de venda. Esta técnica tem sido 

satisfatória para a empresa e que além disso, os colaboradores são monitorados 

frequentemente em relação as suas demandas de trabalho. A princípio os 

colaboradores são treinados para as atividades realizadas no showroom, na qual 

absorvem a capacidade de oferecer a variedade de produtos e, buscam atingir os 

critérios delimitados pela empresa no bom atendimento. Abrangendo essas 
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caraterísticas de vendas, os colaboradores iniciam suas atividades externamente, 

com atendimento que podem ocorrer em pontos estratégicos, em empresas ou nas 

moradias.  

Um diferencial apontado pelos entrevistados, está na forma de atendimento dos 

clientes, por realizarem atendimentos externos conforme a sua necessidade.  

 

[...] e um grande diferencial nosso é isso, somos muito agressivos na região 
onde atuamos, a gente vai pra cima, aquele fator não esperamos o cliente vir 
atrás de nós, nós que vamos até eles [...]  
[...] mas estamos aqui há 20 anos, estamos aqui desde 97 nesse ponto, então 
hoje nós somos referência, mas se a gente se escorar nessa referência, ‘ah, 
estamos aqui a 20 anos’, cliente vem até nós... A gente precisa tá muito ativo 
no nosso é... trabalho [...]. (E2). 

 

As atividades externas que ocorrem em pontos estratégicos, geralmente são 

onde tem grande fluxo de pessoas na cidade, como em supermercados e próximo a 

semáforos, na qual montam stand e fazem a divulgação e negociação das 

motocicletas. Já as visitas que ocorrem em empresas, geralmente tem a intenção de 

vender para um cliente e que isso sirva de intermediação para novas vendas aos 

demais colaboradores dessas empresas. As visitas para os clientes que desejam 

adquirir uma motocicleta com alta potência, também são feitas no local de trabalho, 

pois se trata de um grupo de clientes com menor demanda de vendas, mas que 

também precisam ter atendimentos diferenciados devido a suas características como 

consumidores. Os atendimentos nas moradias das pessoas ocorrem de duas formas, 

a primeira quando é solicitada pelo cliente e a segunda, quando a concessionária 

decide fazer diversos atendimentos em um bairro específico da cidade, sendo esse 

último modelo realizados em períodos específicos do ano. 

Em relação a entrega das motocicletas, o padrão adotado pela empresa é que 

seja feito na concessionária, porém existe algumas entregas que são exceções. 

Foram revelados dois tipos de entregas das motocicletas, quando os produtos são 

presentes entre pessoas com vinculo pessoal e o outro modelo, quando são entregues 

em outras empresas ou até no horário de trabalho do cliente. Independente do tipo de 

entrega, a empresa informou que monta uma estrutura diferenciada para a entrega.  

Identificou-se que a concessionária está preocupada com o bem-estar dos 

clientes, que ele consiga identificar as ações sociais desenvolvidas e que ele esteja 

satisfeito com os produtos e serviços prestados. A empresa realiza e cobram de seus 

colaboradores atitudes que estejam alinhadas aos preceitos de ações sociais, que na 
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prática envolvem a doação de alimentos e de produtos a associações. A empresa vem 

realizando a entrega de mudas de plantas aos clientes que foram contemplados ou 

adquiriram de imediato alguma moto, pois para a empresa esse tipo de ação é 

importante, de forma que os consumidores identifiquem e reconheçam que eles estão 

trabalhando no meio social e desenvolvendo práticas de sustentabilidade. 

4.5 Resultados das Práticas de Marketing de Rede 

 

A empresa em destaque realiza principalmente práticas de marketing de rede 

que envolvem contrato de parcerias com empresas de outros setores empresariais, 

ações sociais e de conscientização da população local. As principais redes de 

relacionamento se referem a organizações no ramo de supermercados, materiais para 

construção e de móveis e eletrodomésticos. A prática de marketing rede da 

concessionária em estudo é pautada nas ações que promovem o interesse do cliente 

através de promoções, e geralmente ocorre junto as empresas de diversos ramos, 

como supermercado e da construção civil. Os entrevistados exemplificaram que para 

a empresa de móveis e eletrodomésticos, além da comercializarem seus produtos, 

oferecem aos clientes cartas de crédito de diversos linhas, no qual a parceria está 

voltada a comercialização das motos através da carta de crédito. Para que a empresa 

consiga ter bons frutos desta prática, é necessário que a empresa tenha um 

relacionamento estreito com os consumidores e para tanto, os gestores da empresa 

e do CRM realizam visitas constantes nesses empreendimentos e fazem o 

acompanhamento direto das ações.  

Vale ressaltar que a empresa realiza diversas atividades de conscientização 

para colaboradores de outras organizações, onde o trabalho tem sido desenvolvido 

com o intuito de tornar as viagens de motocicletas mais seguras e responsáveis. Este 

tipo de intermediação entre as empresas, geralmente são realizadas entre os gestores 

e, as reuniões tem contato direto e pautadas sobre esses assuntos de conscientização 

dos colaboradores, além de proporcionarem intricadamente trocas de informações do 

mercado atual e estreitar o relacionamento. 

 

[...] com outras empresas a gente procura tá sempre perto, seja numa 
reunião, sobre um produto nosso, seja levando informação, trocando 
informações do mercado pra poder aproveitar as oportunidades que a gente 
tem e os clientes, é claro pra gente poder ajudar eles [...]. (E2) 
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Outro setor que a empresa atua com práticas de marketing de rede, estão 

relacionadas a órgãos públicos e instituições sem fins lucrativos, resultando em ações 

de contato direto com a população do município. Frequentemente a empresa 

proporciona aos alunos das escolas, com faixa etária de até 9 anos de idade, 

atividades que melhorem o relacionamento entre os colegas, visando a cultura e o 

respeito. Diferente dessa ação com as crianças, os entrevistados revelaram que 

atuam esporadicamente junto a Polícia Militar (PM) em alertas a população em relação 

ao estado de conservação das motocicletas e dos equipamentos individuais 

necessários pala pilotar.  

 

Fizemos o trânsito consciente, patrocinamos nossos panfletos e doamos 
capacetes, e como foi essa doação, passava um cliente, a PM parava, fazia 
a abordagem, falava sobre os itens de segurança, presilhas, capacetes, ver 
se o pisca tava ligado e a condição do capacete, se tivesse um capacete que 
não estivesse em condições de uso, a gente pegava o capacete dele e dava 
um totalmente novo e gratuito, a gente fazia essa ação com a PM [...]. (E2) 

 

Além de proporcionarem essas atividades, a empresa realiza visitas a outras 

instituições, como em associações, casas de reabilitação e de idosos, onde buscam 

demonstram maior apoio e solidariedade aos integrantes.  

4.6 Resultados de Métricas de Desempenho de Marketing 

 

A concessionária em estudo realiza análises das atividades executadas por 

meio de métricas de desempenho, entretanto verificou-se que ocorre de maneira não 

planejada. Identificou-se que todas as atividades de marketing praticadas pela 

empresa são voltadas para o melhor desempenho das vendas, sendo isso, a métrica 

de desempenho utilizada pela empresa. Os entrevistados ressaltaram que um dos 

métodos de conseguir avaliar o desempenho das práticas de marketing 

individualmente, é verificar o custo benefício alinhados as metas de receitas e 

despesas, visto que há um trabalho harmônico entre o setor financeiro e comercial.  

A forma coerente que a empresa destacou sobre as métricas de desempenho 

é conseguir verificar quais práticas de marketing obtiveram retorno positivo, seja 

através da análise sobre a procura de determinado produto que foi divulgado pelas 

mídias sociais ou por e-mails enviados aos clientes. Revelou-se que outra métrica de 
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desempenho utilizada pela empresa é a quantidade de procura por determinados 

produtos, sendo que pode ser por financiamentos realizados, agendamento de visitas, 

registros nos sistemas ou ligações durante determinado período. Cabe frisar que 

comumente a empresa conta com o apoio dos colaboradores para atualizarem as 

melhores formas de obterem retorno positivo dos contatos realizados, sendo que o 

principal retorno esperado são as vendas. 

Observou-se que os gestores conseguem identificar onde estão localizados 

seus clientes, ou seja, atualmente é o público que está conectado em suas diversas 

mídias sócias, através de seus smartphones. E para que a empresa desperte o 

interesse do cliente em ir até a concessionária e se possível, concluir alguma compra, 

precisa se adequar e impulsionar as necessidades de seus clientes. Esta atividade 

vem sendo realizada com a atuação ativa das práticas de marketing.  

 

“[...] isso é o marketing, é você fazer essa divulgação levar a nossa 
informação, a nossa promoção a onde eu ainda não cheguei, naquele cliente 
que ainda não conversei, com aquele cliente que tá despertando interesse, 
mas que ele ainda não se deu conta que ele pode vir aqui [...]”. (E2). 

 

Revelou-se durante as entrevistas que além de identificaram as ações 

positivas, é possível analisar os aspectos negativos. Este tipo de análise a partir das 

práticas de marketing que foram realizam, são úteis para que verifiquem quais foram 

os fatores que influenciaram no mau resultado, para que os erros sejam corrigidos e 

que não sejam praticados novamente. Geralmente os erros mais comuns estão 

relacionados ao longo período de divulgação das promoções ou a forma pela qual foi 

divulgada e, a má escolha de alocar os estandes para receber visitas de diversos 

clientes. Outro ponto negativo identificado, ocorre quando não é possível a 

mensuração das práticas de marketing. Esta característica ocorre pela prática de 

marketing digital, exclusivamente através do contato virtual entre cliente e 

colaborador. Diversos colaboradores utilizam o WhatsApp pessoal para o contato com 

os clientes, na qual não é possível analisar em números o desempenho dessas 

atividades. Entretanto, os gestores fazem o acompanhamento frequente da rotina de 

trabalho dos colaboradores e se eles estão atingindo os resultados que foram 

propostos diariamente e semanalmente.  
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5. DISCUSSÃO 

 

Os resultados identificados apresentam as Práticas Contemporâneas de 

Marketing em uma concessionária automobilística localizada em Alta Floresta/MT. Em 

relação as práticas de banco de dados demonstraram-se que a empresa utiliza as 

informações contidas no sistema de banco de dados dos clientes, conforme foi 

apontado por Coviello, Brodie e Munro (1997). Outro fator identificado que corrobora 

com os estudos de Ekman, Erixon e Thilenius (2015), estão relacionados a boa gestão 

que a organização realiza a partir da análise de dados disponibilizado pelo banco de 

dados, as informações auxiliam de forma direta na tomada de decisão, principalmente 

em aspectos relacionado ao marketing. Entretanto, o uso de SMS como sendo um 

meio de estreitar relacionamentos com os clientes, atualmente não é uma das 

melhores práticas a serem realizadas, como foi apontado por Danaheer e Rossiter 

(2011), onde apresentam que as menores intenções de compras nos mercados B2B 

e B2C são os que abrangem o grupo que constituem o SMS.  

O presente estudo revelou que a concessionária estudada obedece aos 

preceitos das práticas de marketing digital conforme discorre os estudos de Coviello, 

Milley e Marcolin (2001). O contato digital com os clientes é realizado principalmente 

através do Facebook, tendo em vista que grande parte dos clientes obtém uma conta 

nesse aplicativo, onde é viável a propagação da marca. Além disso, para o bom 

desenvolvimento dessa prática, é recorrente o uso das práticas de marketing de banco 

de dados e de interação, visto que há um desenvolvimento sequencial dessas 

práticas, ou seja, o primeiro contato geralmente ocorre por meio das mídias digitais, 

em seguida são registradas no banco de dados para os devidos fins e ao final, ocorre 

o contato direto com o cliente. 

Sobre as práticas de marketing interativo, demonstram que os resultados vão 

ao encontro do que é abordado na pesquisa de Pels e Brodie (2004), Lindgreen, 

Palmer e Trienekens (2005), Palmer e Wilson (2009) e Amonini et al. (2010), ou seja, 

em relação as características principais dessa prática. Geralmente a empresa realiza 

o contato direto com os clientes e parceiros conforme a disponibilidade de ambas as 

partes, visando atenderem as necessidades mútuas. Além desse fato, o treinamento 

dos colaboradores ao realizarem esse contato direto, assimilam-se aos achados 

desses autores também.  
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No contexto das práticas de marketing de rede, verificou-se que há o 

desenvolvimento de redes de relacionamento com empresas de diversos segmentos 

como são apontados no trabalho de Coviello, Milley e Marcolin (2001). Esse trabalho 

tem como finalidade o benefício recíproco entre as organizações, onde são realizadas 

atividades que condizem com esse objetivo, como as atividades de treinamento dos 

colaboradores e a exposição das motocicletas em estabelecimentos que ocorreram 

sorteios desse prêmio. 

Em relação as métricas de desempenho, a concessionária realiza a análise do 

aumento de suas vendas sobre todas as práticas de marketing realizadas. Essa 

característica de elevação de vendas é apresentada no trabalho de Sarquis (2019a), 

além de outras formas de avaliar-se métricas de desempenho. Além dessa métrica, 

pode-se ser avaliado que a empresa poderia realizar outras métricas, como a 

avaliação de obtenção ou retenção de clientes, visto que os gestores apresentam 

ideias contrárias em relação a isso. Nota-se que os entrevistados E1 e E3 

apresentaram que deve fidelizar os clientes, entretanto há a necessidade de buscar 

novos clientes, principalmente os possíveis clientes que foram indicados e pela 

expectativa de que todos os meses, novos clientes estão atingindo os 18 anos e 

consequentemente, podem adquirir esse novo bem, além das outras práticas de 

obtenção de cliente que já foram apresentadas no decorrer deste trabalho. Já o 

entrevistado E2, afirmou que a empresa visa a obtenção de novos clientes, pois 

grande parte das práticas de marketing são voltadas para esse fim, entretanto não 

deixam de trabalham ações direcionadas aos antigos clientes e que para esse cliente, 

é necessário um diferencial, alo que impulsione a venda do produto a ele. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho objetivou realizar a análise das Práticas Contemporâneas 

de Marketing utilizadas por uma concessionária automobilística localiza no município 

de Alta Floresta/MT. As PCMs analisadas compreendem ao estudo teórico de 

Coviello, Brodie e Munro (1997) e reformulado por Coviello, Milley e Marcolin (2001), 

onde ocorre a interação personalizada com seus stakeholders a partir de algumas 

práticas, como o marketing de banco de dados, digital, de interação e de rede, 

objetivando o relacionamento a longo prazo, além da busca por novos clientes. Os 

objetivos propostos pelo trabalho foram alcançados. 

Os resultados identificados evidenciam que a empresa em estudo utiliza 

algumas práticas de marketing compreendidas como contemporâneas. As práticas 

com mais efetividade são de banco de dados e de interação. As práticas de marketing 

banco de dados faz parte da rotina de trabalho dos colaboradores e estão alinhadas 

ao processo de tomada de decisão e de formulação de estratégias. Já as práticas de 

marketing de interação são trabalhadas positivamente, pois conseguem ao máximo 

adequar-se às necessidades dos seus grupos de clientes, assim estabelecem maior 

aproximação. Os recursos das práticas de marketing digital destacam-se 

principalmente pela interação virtual com seus clientes, entretanto ocorrem de 

maneira tradicional, ou seja, ainda permanecem com estratégias como grande parte 

das empresas trabalham nesta região do Mato Grosso. As práticas de marketing de 

rede também são realizadas de maneira geral, porém não obtém a intenção de 

posicionamento de mercado, pois a finalidade que a empresa utiliza visa a cooperação 

entre as demais empresas que se relaciona diretamente.  

Como limitações, destaca-se a baixa constatação das práticas de marketing 

mais rentáveis, entretanto percebe-se a empresa investe firmemente recursos em 

práticas de marketing digital. Para tanto, sugere-se novos estudos sobre o assunto 

em diversos setores de serviços e produtos. Outra restrição está relacionada a não 

identificação clara e conjunta da prática de marketing de rede como é proposto em 

teorias, recomenda-se estudos no setor de organização de eventos, pois 

provavelmente teria grande destaque. O período e o prazo da execução das 

entrevistas também apresentam algumas fraquezas, tendo em vista que foram 
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realizadas com apenas três colaboradores que ocupam cargos de gestão e, que 

poderia ter englobado colaboradores de outros cargos e setores da empresa.  

Sugere-se que para as próximas pesquisas sejam verificadas em mercados 

que façam trocas comerciais de produtos, principalmente em empresas com menor 

porte. Além disso, que sejam realizadas análises de uma forma geral dos aspectos de 

envolvem as Práticas Contemporâneas de Marketing, nas perspectivas transacional e 

relacional.  

 

  



43 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
AMA – American Marketing Association. Definition of Marketing, 2019. Disponível 
em: <https://www.ama.org/the-definition-of-marketing/>. Acesso em 03 abr. 2019. 
 
AMONINI, C.; McCOLL-KENNEDY, J. R.; SOUTAR, G. N.; SWEENEY, J. C. How 
professional service firms compete in the market: an exploratory study. Journal of 
Marketing Management, v. 26, n. 1-2, p. 28-55, 2010. 
 
ANDERSON, G.; ARSENAULT, N. Fundamentals of Educational Research. 
London: Falmer Press Teachers Library, 1999. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE MOTOCICLETAS, 
CICLOMOTORES, MOTONETAS, BICICLETAS E SIMILARES - ABRACICLO. 
Produção de motocicletas supera 100 mil unidades em fevereiro. São Paulo. 
Disponível em: <http://www.abraciclo.com.br/2019/1315-producao-de-motocicletas-
supera-100-mil-unidades-em-fevereiro>. Acesso em: 18 mar. 2019a. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE MOTOCICLETAS, 
CICLOMOTORES, MOTONETAS, BICICLETAS E SIMILARES - ABRACICLO. 
Indústria de motocicletas mantém alta e produz mais de 84 mil unidades em 
janeiro. São Paulo. 2019. Disponível em: <http://www.abraciclo.com.br/2019/1303-
industria-de-motocicletas-mantem-alta-e-produz-mais-de-84-mil-unidades-em-
janeiro>. Acesso em: 18 mar. 2019b. 
 
BACELLAR, F. C. T.; IKEDA, A. A. Evolução do ensino de marketing: um breve 
histórico. Organizações & Sociedade, v. 18, n. 58, p. 487-511, 2011. 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo - SP: Edições 70, 2016. 
 
BRADY, M.; FELLENZ, M. R.; BROOKES, R. Researching the role of information and 
communications technology (ICT) in contemporary marketing practices. Journal of 
Business & Industrial Marketing, v. 23, n. 2, p. 108-114, 2008. 
 
CARSON, D; GILMORE, A. SME marketing management competencies. 
International Business Review, v.9, p. 363-382, 2000. 
 
CAVAZZA, B. H; ALCÂNTARA, V. C.; SETTE, R. S.; ANTONIALLI, L. M. Estratégias 
de marketing em micro e pequenas empresas de varejo: estudo de múltiplos casos no 
sul de Minas Gerais. Revista da Micro e Pequena Empresa, v.8, n.3, p. 52-65, 2014. 
 
CENTENO, E.; HART, S. The use of communication activities in the development of 
small to medium-sized enterprise brands. Marketing Intelligence & Planning, v. 30, 
n. 2, p. 250-265, 2012. 
 
CITTADIN, J. Modelo conceitual de gestão de marketing para pequenas empresas do 
setor de confecção de vestuário. Programa de Pós-Graduação em Administração, 
2016. 
 



44 

 

 

CITTADIN, J.; SARQUIS, A.B; SOARES, J. C.; COHEN, E. D. Gestão de marketing 
na pequena empresa de confecção de vestuários. Revista Eletrônica de Turismo e 
Administração e Turismo, v. 11, n. 6, p. 1326-1348, 2017. 
 
COELHO, R. L. F.; MIRANDA, J. R.; FILHO, A. C.; FREITAG, M. S. B; ALMEIDA, M. 
I. S. Gestão do marketing em micro e pequenas empresas.  Revista de 
Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 4, n.2, p. 219-250, 2015.  
 
COVIELLO, N. E., BRODIE, R. J.; DANAHER, P. J.; JOHNSTON, W. J. How firms 
relate to their markets: an empirical examination of contemporary marketing practices. 
Journal of marketing, v. 66, n. 3, p. 33-46, 2002. 
 
COVIELLO, N. E.; BRODIE, R. J.; BROOKES, R. W.; PALMER, R. A. Assessing the 
role of e-marketing in contemporary marketing practice. Journal of Marketing 
Management, v. 19, n. 7-8, p. 857-881, 2003. 
 
COVIELLO, N. E.; BRODIE, R. J.; MUNRO, H. J. Understanding contemporary 
marketing: development of a classification scheme. Journal of Marketing 
Management, v. 13, n. 6, p. 501-522, 1997. 
 
COVIELLO, N. E.; MILLEY, R.; MARCOLIN, B. Understanding IT-enabled interactivity 
in contemporary marketing. Journal of Interactive Marketing, v. 15, n. 4, p. 18-33, 
2001. 
 
DANAHEER, P. J.; DAGGER, T. S. Comparing the relative effectiveness of advertising 
channels: a case study of a Multimedia Blitz Campaign. Journal of Marketing 
Research, v. L, p. 517-534. 
 
DOMEGAN, C. T. Social marketing: implications for contemporary marketing practices 
classification scheme. Journal of Business & Industrial Marketing, v. 23, n. 2, p. 
135-141, 2008. 
 
DRUCKER, P. F. Marketing e desenvolvimento econômico. Journal of Marketing, v. 
22, n. 3, p. 252-259, 1958. 
 
EKMAN, P.; ERIXON, C.; THILENIUS, P. Information technology utilization for 
industrial marketing activities: the IT–marketing gap. Journal of Business & 
Industrial Marketing, v. 30, n. 8, p. 926-938, 2015. 
 
FARHA, A. A.; ELBANNA, S. Do different marketing practices pre-suppose different 
frames of reference? An exploratory study. Journal of Business & Industrial 
Marketing, v. 33, p. 337-352, 2018. 
 
FEDERAÇÃO NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - 
FENABRAVE. Emplacamentos, ed. 169, dados de mercado. São Paulo. Disponível 
em: <http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/modulos/listas/index.php?tac=indices-
e-numeros&idtipo=1&id=699&layout=indices-e-numeros>. Acesso em: 18 mar. 
2019a.  
 



45 

 

 

FEDERAÇÃO NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - 
FENABRAVE. Emplacamentos, ed. 192, dados de mercado. São Paulo. Disponível 
em: <http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/modulos/listas/index.php?tac=indices-
e-numeros&idtipo=1&id=726&layout=indices-e-numeros>. Acesso em: 17 mar. 
2019b. 
 
FEDERAÇÃO NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - 
FENABRAVE. Emplacamentos, ed. 193, dados de mercado. São Paulo. Disponível 
em: <http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/modulos/listas/index.php?tac=indices-
e-numeros&idtipo=1&id=753&layout=indices-e-numeros>. Acesso em: 17 mar. 2019c. 
 
FEDERAÇÃO NACIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - 
FENABRAVE. Mercado de motos tem o melhor desempenho desde 2015. São 
Paulo. Disponível em: 
<http://www3.fenabrave.org.br:8082/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=12849&
cdcategoria=1&layout=noticias>. Acesso em: 17 mar. 2019d.  
 
GLOBO. Veja as motos mais vendidas por categoria no 1º semestre de 2018. São 
Paulo. Disponível em: <https://g1.globo.com/carros/motos/noticia/veja-as-motos-
mais-vendidas-por-categoria-no-1o-semestre-de-2018.ghtml>. Acesso em: 08 abr. 
2019.  
 
HAPENCIUC, C. V.; PÎNZARU, F.; VATAMANESCU, E. M.; STANCIU, P. Converging 
sustainable entrepreneurship and the contemporary marketing practices. An insight 
into romanian start-ups. Amfiteatru Economic Journal, v. 17, n. 40, p. 938-954, 2015. 
 
HOECKESFELD, L. Práticas contemporâneas de marketing na perspectiva relacional 
em empresas de serviços profissionais. Programa de Pós-Graduação em 
Administração, 2017. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTCA - IBGE. Em janeiro, 
produção industrial cai 0,8%. Rio de Janeiro. Disponível em: 
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/23962-em-janeiro-producao-industrial-cai-0-8>. Acesso em: 15 mar. 
2019. 
 
KOTLER, P. Marketing mix decisions for new products. Journal of Marketing 
Research, v. 1, n. 1. p. 43-49, 1964. 
 
KOTLER, P. O marketing sem segredos. Porto Alegre, RS: Bookman, 2005. 
 
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015. 
 
LAS CASAS, A. L. Administração de marketing: conceitos, planejamento e 
aplicações à realidade brasileira /. São Paulo: Atlas, 2017. 
 
LEITE, F. T. Metodologia científica: métodos e técnicas de pesquisa: monografias, 
dissertações, teses e livros. Aparecida, SP: Ideiais & Letras, 2015. 
 



46 

 

 

LEVITT, T. Myopia in marketing. Harvard Business Review, v. 82.n. 7, p. 88-99, 
1960. 
 
LINDGREEN, A.; PALMER, R.; TRIENEKENS, J. Relationships within the supply 
chain: A case study. Journal on Chain and Network Science, v. 5, n. 2, p. 85-99, 
2005. 
 
MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: foco na decisão. São Paulo, SP: Pearson 
Education do Brasil, 2014. 
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, M. A. Metodologia Científica. São Paulo, SP: Atlas, 
2011. 
 
MARTINS, G. D. A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da Investigação Cientifica. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
 
McCOLL-KENNEDY, J. R.; SWEENEY, J.; SOUTAR, G.; AMONINI, C. Professional 
service firms are relationship marketers: but does size matter? Australasian 
Marketing Journal, v. 16, n. 1, p. 30-47, 2008. 
 
OLIVEIRA, S. R. G. Cinco décadas de marketing. GV Executivo, v. 3, n. 3, p. 37-43, 
2004. 
 
PALMER, R.; PELS, J. Marketing Practice and Market Orientation: An Exploratory 
International Study. Journal of Euromarketing, v. 14, n. 1, p. 56-86, 2008. 
 
PALMER, R.; WILSON, H. An exploratory case study analysis of contemporary 
marketing practices. Journal of Strategic Marketing, v. 17, n. 2, p. 169-187, 2009. 
 
PELS, J.; BRODIE, R. J. Profiling marketing practice in an emerging economy: the 
Argentine case. Journal of Global Marketing, v. 17, n. 1, p. 67-91, 2004. 
 
PEREIRA, C. B.; TOLEDO, G. L.; TOLEDO, L. A. Considerações sobre o conceito de 
marketing: teoria e prática gerencial. Organizações & Sociedade, v. 16, n. 50, p. 519-
543, 2009. 
 
REID, M. Contemporary marketing in professional services. Journal of Services 
Marketing, v. 22, n. 5, p. 374-384, 2008. 
 
SARQUIS, A. B.; HOECKESFELD, L.; CITTADIN, J.; LENZI, F. C. Práticas 
Contemporâneas de Marketing na Perspectiva Relacional em Empresas de Serviços 
de Contabilidade. Revista Contabilidade, Gestão e Governança, v. 22, n.1, p. 59-
84, 2019a. 
 
SARQUIS, A. B.; HOECKESFELD, L; FAVRETTO, J.; COHEN, E. D. An analysis of 
the international scientific production on contemporary marketing practices. Revista 
Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 13, n.1, p. 100-122, 2019b. 
 



47 

 

 

SWEENEY, J. C.; SOUTAR, G. N.; MCCOLL-KENNEDY, J. R. The marketing 
practicesperformance relationship in professional service firms. Journal of Service 
Management, v. 22, n. 3, p. 292-316, 2011. 
 
TARGINO, L. T.; URDAN, A. T.; CHAUVEL, M. A. As Práticas de marketing, entre 
transações e relacionamentos, de empresas no Brasil. BBR-Brazilian Business 
Review, v. 10, n. 2, p. 124-141, 2013. 
 
URDAN, F. T.; URDAN, A. T. Gestão do composto de marketing: visão integrada 
de produto, preço, distribuição e comunicação táticas para empresas brasileiras casos 
e aplicações. São Paulo, SP: Atlas, 2013. 
 
YANAZE, M. H. Gestão de marketing e comunicações: avanços e aplicações. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 
 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre, RS: Bookman, 
2015. 
 
  



48 

 

 

APÊNDICES  

 
APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas semiestruturada 

 

Dados pessoais e empresariais: 

 

1- Qual sua idade? 

2- Gênero que se identifica? 

3- Há quanto tempo trabalha na empresa? 

4- Qual o cargo/função que desempenha atualmente na empresa? 

5- Já trabalhou em outros cargos e/ou áreas diferentes? Quais foram? 

6- Tem formação acadêmica? Qual? Onde? 

7- Participa das atividades de planejamento e/ou de acompanhamento das 

atividades? De que forma contribui? Como ocorre? 

8- Há algum colaborador designado para as atividades de marketing da 

empresa? 

 

Mapeamento das estratégias de marketing: 

 

1- Marketing banco de dados 

 

 Sobre a comunicação, existe algum tipo de estratégia estabelecida a ser 

seguida pelos colaboradores da empresa ao abordarem os clientes? Ela ocorre 

de qual maneira?  

 Conseguem obter informações para melhorar a comunicação dos 

colaboradores com os clientes? De que forma? 

 Para o atendimento aos clientes, conseguem segmenta-los utilizando recursos 

de banco de dados? Como pode influenciar na comunicação com os clientes? 

 O atendimento é personalizado de acordo com a segmentação ou até mesmo 

por solicitação dos clientes? Tem sido positivo para a empresa? Consegue 

indicar onde essa atividade pode influenciar mais?  

 Há alguma rotina de contato com os clientes de forma a realizar a atualização 

de suas informações e/ou repasse de novidades da empresa? Como é feito? 
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 Há alguma atividade para mantem contato direto com os clientes onde 

consigam retê-los? Qual? 

 Há estratégias de planejamento visando os clientes? São destinados recursos 

(físicos, financeiros e pessoais)? Como ocorre? 

 

2- Marketing digital 

 

 Utilizam mídias sociais para manter contato com os clientes? Quais?  

 (Caso utilizem mais de uma mídia social) As mídias sociais que a empresa 

utiliza, tem linguagem/conteúdo igual ou se personalizam de acordo com a 

mídia para obterem maior aproximação com os clientes? De que forma? 

 Qual a frequência da comunicação com os clientes usando recursos 

tecnológicos digitais? São todos os dias? O retorno ao cliente é rápido?  

 Há clientes que solicitam maior contato? Em geral, quais foram/são as 

solicitações? 

 O contato é de forma individualizada e personalizada? 

 Há estratégias de planejamento para tal recurso? Como ocorre? 

 

3- Marketing interativo 

 

 Há algum procedimento estabelecido para o contato pessoal com os clientes? 

Quais as principais recomendações/instruções? 

 Realizam visitas aos clientes? É de maneira informal e personalizada? 

Geralmente são solicitadas pelos clientes ou parte da iniciativa da empresa 

manter esse contato? 

 Há clientes que solicitam contato individualizado e personalizado? Quais os 

motivos? 

 A interação visa relacionamento a longo prazo? Há estratégias estabelecidas? 

Como ocorre? 

 

4- Marketing de rede 

 

 Como é o relacionamento com outras empresas?  
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 São os gestores quem realizam esse tipo de articulação? Se não os gestores, 

quem realiza? 

 Existe algum tipo de parceria com outras empresas? Participam de eventos 

sociais e empresariais do setor e/ou de negócios da cidade/região?  

 Há estratégias de formalização de redes com outras empresas? São 

destinados recursos? A empresa considera importante e/ou necessário? Por 

quê? 

 

5- Métricas de desempenho  

 

 É possível descrever como a empresa realiza o acompanhamento dessas 

atividades de marketing, ou seja, de qual maneira acontece? São registradas?  

 Quais são as métricas de desempenho de marketing utilizadas? O retorno está 

sendo positivo? Por quê? 

 Caso não esteja sendo positivo, o que deve ser reavaliado?  

 Considera que as ações de marketing estão sendo rentáveis para a empresa? 

Por quê?  

 Acredita que essa avaliação, as métricas de desempenho de marketing, deve 

ser atualizada constantemente? Por quê? 

 As atividades abordadas visam mais a retenção ou a conquista de novos 

clientes? 


