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RESUMO 
 

 
A fidelização dos clientes de agências de propaganda, através dos profissionais de 

atendimento, busca relacionamentos duradouros com os mesmos. As empresas 

procuram a satisfação das necessidades dos seus clientes e a superação de suas 

expectativas em relação ao serviço prestado pela agência. Isto serve para manter os 

clientes fiéis, além de garantir a empresa maior lucratividade. 

Este trabalho investigou, através de pesquisas bibliográficas, o perfil do profissional de 

atendimento, sua relação com os profissionais da agência, sua função e o que este deve 

fazer para manter clientes fiéis e satisfeitos. 

 

Palavras – chave: Fidelização, cliente, profissional de atendimento. 

 

 

ABSTRACT 

 

The loyalty of clients in propaganda agencies, through attendance professionals, aims 

long-lasting relationships with these clients. The companies look for satisfaction of their 

clients and overcome their expectations concerning to the services provided by the 

agency. This keeps the customers faithful and guarantee better profits for the 

companies. 

This work aims to investigate, through bibliographical researches, the profile of  the 

attendance professional, his relation with  the agencies’ professionals, his function and 

what must be done in order to keep their clients faithful. 

 

Key-words: loyalty – client – attendance professional 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A globalização tem acirrado cada vez mais a concorrência entre as empresas. 

Por conseqüência deste fato ocorreram grandes transformações políticas e econômicas, 

fazendo com que as empresas fossem obrigadas a se transformar, precisando ser 

modificadas, não apenas para competir, mas também para sobreviver. 

Foi necessário começar a competir em tempo real, criando novos produtos, 

usando novas mídias, oferecendo novos serviços, obtendo mais rápido retorno das 

informações a respeito do comportamento do cliente e, com isso, melhorar a qualidade 

dos processos operacionais, vendas e atendimento.  

 Segundo Duarte (2003) "a competitividade do mercado e a acessibilidade à 

informação têm provocado também mudanças no comportamento dos consumidores que 

se tornam cada vez mais exigentes e menos fiéis às empresas". 

Este fato fez com que as empresas voltassem seus esforços para a fidelização de 

clientes, buscando maior lucratividade. Para atingir este objetivo, as empresas estão 

procurando relações a longo prazo, não somente com seus clientes, mas com todos 

aqueles envolvidos no processo, como representantes, fornecedores, distribuidores, 

entre outros. O desafio das empresas nos dias de hoje, não é apenas encontrar novos 

clientes e sim fidelizar os já existentes. Segundo Cobra (2000), a preocupação deixa de 

ser o foco no cliente e sim o foco do cliente, que vive momentos diferentes a cada 

circunstância de sua vida. 

 Hoje as pessoas desejam fazer negócios com empresas que ofereçam serviços 

agregados a seus produtos antes, durante e após a venda. A empresa conquista um 

diferencial quando oferece a perspectiva de um relacionamento de longo prazo, onde as 

necessidades individuais dos clientes possam ser atendidas não somente hoje, mas 

também no futuro. O gerenciamento das relações, tanto em quantidade como em 

complexidade de um número de dados sobre os clientes, propiciam o diferencial.  

O estreito relacionamento com os clientes é de suma importância, pois a 

fidelidade à marca é uma tarefa difícil de ser conseguida. Com o avanço da tecnologia, a 

fidelidade dos clientes tornou-se algo muito mais difícil, pois o número de produtos, 

serviços e canais disponíveis para os consumidores aumentou significativamente. 
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O tema abordado neste trabalho, refere-se ao relacionamento dos profissionais de 

atendimento das agências de propaganda com seus clientes e a forma que estes 

profissionais devem se aproximar destes, a fim de contribuir para a geração de 

relacionamentos a longo prazo.  

O objetivo geral deste trabalho, portanto, foi categorizar os atributos necessários 

ao profissional de atendimento para fidelizar seus clientes. 

Os objetivos específicos são: categorizar ações e perfil do profissional de 

atendimento que contribuam para a conquista de clientes. 

- categorizar ações e perfil do profissional de atendimento que contribuam para a 

manutenção de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2 . METODOLOGIA 

 

A metodologia serve como caminho para a realização de qualquer estudo, sobre 

isto segundo Cervo e Bervian (1996), método ou metodologia, é a ordem que se deve 

impor aos diferentes processos necessários para atingir um fim dado ou um resultado 

desejado. 

 Sobre a importância de um estudo metodológico, Oliveira (1999), cita o 

seguinte: "estuda os meios ou métodos de investigação do pensamento correto e do 

pensamento verdadeiro que visa determinar um problema, analisar e desenvolver 

observações, criticá-los e interpretá-los a partir de relações de causa e efeito. Encontrar 

os fenômenos que são objetos de estudo, dando-lhes suporte científico para uma 

monografia, dissertação de mestrado ou tese de doutorado". 

 Para a realização deste trabalho foi utilizado um estudo exploratório baseado na 

pesquisa bibliográfica, que, segundo Marconi (1990), é um apanhado geral sobre os 

principais trabalhos já realizados que fornecem informações pertinentes e de grande 

relevância, pois estão relacionados ao tema. 

 Estes levantamentos bibliográficos foram realizados através de livros, revistas 

especializadas, dissertações e teses. Essa etapa foi fundamental para que posteriormente 

fosse realizado o aprofundamento do estudo em assuntos específicos, relacionados ao 

tema. 

 No primeiro momento foi estudado a respeito do profissional de atendimento, 

suas características, função, perfil entre outros aspectos. Posteriormente, foi pesquisado 

sobre marketing de relacionamento e fidelização. Por último, foram cruzados os dados. 
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3. PROPAGANDA 

 

A propaganda não pode ser analisada como um fenômeno isolado. Ela está 

inserida em algo muito maior: a comunicação, que está presente desde os primórdios da 

humanidade. Esta se faz possível através de sinais, fala, imagens, enfim, todas as formas 

de transmitir uma informação. 

 A propaganda comercial teve sua origem em dois acontecimentos que se 

interligam. O primeiro foi o aperfeiçoamento dos meios físicos de comunicação, que, 

segundo Sant' Anna (2002, p.4) “o seu ponto de partida foi a expansão das empresas". 

 As organizações se expandem, buscam novos mercados, surgem novos 

concorrentes e os meios de comunicação não poderiam ficar para trás. Neste período, 

ocorre uma procura maior pela propaganda comercial.    

          Já o segundo fato está relacionado ao aumento da produção industrial, onde 

ocorre o aperfeiçoamento tecnológico. 

 

 No início do século XX, Toulouse - Lautrec, com seus cartazes, pôs em 
relevo o valor da imagem, ampliando assim as possibilidades do anúncio. A 
expansão da imprensa não era um fenômeno isolado. A revolução industrial, 
vinha modificando completamente o panorama da sociedade capitalista. 
(Sant' Anna, 200, p. 4). 

 

Com o surgimento da produção em massa, a sociedade capitalista passou a 

consumir não apenas o que era necessário ou essencial à sua sobrevivência. As 

empresas precisavam de um meio rápido para escoar a alta produção e o meio 

encontrado foi a propaganda. 

 
 Só a propaganda, com suas técnicas aprimoradas de persuasão, poderia 

induzir as grandes massas consumidoras a aceitar os novos produtos, saídos 
das fábricas, mesmo que não correspondessem à satisfação de suas 
necessidades básicas: comer, vestir, morar, tratar de saúde.(Sant'Anna, 2002, 
p.5). 

  

A propaganda é hoje um fenômeno econômico e social, que consegue, através de 

sua técnica, persuadir os seres humanos de diversas formas. As empresas começaram a 

buscar as agências de propaganda para realizarem seus anúncios e assim divulgar seus 

produtos ou serviços de forma adequada e que lhe garantam resultados.  
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3.1. AGÊNCIA DE PROPAGANDA  

  

 A agência de propaganda é uma empresa prestadora de serviços. Segundo 

Martins, (200, p. 50) “a agência não produz nada de fisicamente palpável, a não ser 

idéias; também não coloca nada de "concreto" à sua disposição que não seja talento, 

criatividade e experiência. Em suma, produz idéias e oferece os meios necessários para 

a concretização destas”.  

Existem muitas diferenças entre empresas prestadoras de serviços e aquelas que 

vendem produtos, mas para especificar melhor, Kotler (1998) enfatiza quatro 

características dos serviços como sendo as mais importantes. 

 

 

 

INTANGIBILIDADE 

Diferentemente dos produtos, os serviços 

não podem ser vistos, provados, sentidos, 

ouvidos ou cheirados, antes de serem 

comprados. O cliente possui apenas 

lembranças ou resultados após o uso. 

 

 

INSEPARABILIDADE 

Os serviços são produzidos e consumidos 

simultaneamente, geralmente não podem ser 

separados das pessoas que os oferecem, isso 

provoca uma interação entre cliente – 

fornecedor. 

 

 

 

VARIABILIDADE 

Por dependerem de quem os executa, devido 

à inseparabilidade e o alto grau de 

envolvimento, os serviços não podem ser 

prestados com uniformidade. Cada serviço é 

único, com uma possível variação de 

qualidade. 

PERECIBILIDADE Serviços não podem ser estocados e só 

podem ser usados no momento em que são 

oferecidos. Devido a este motivo, sofrem 

com a instabilidade da demanda, pois podem 

provocar ociosidade ou falta de recurso. 
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Kotler 1998 

Tabela 01: Características dos serviços. 

 

  Quando uma empresa decide fazer uma campanha publicitária ou simplesmente 

divulgar o seu produto ela contrata uma agência. Esta irá analisar o mercado de seu 

anunciante, o perfil socioeconômico e comportamental do público-alvo, entre outra série 

de variáveis que irão decidir a melhor forma de divulgar o produto do anunciante. 

 Segundo Martins (200, p. 51), "a agência de publicidade se divide da seguinte 

forma, do ponto de vista estrutural. (...) Possui um departamento administrativo, um 

departamento comercial e uma vamos dizer fábrica." 

 O administrativo não difere do das outras empresas, cuida da parte burocrática 

da agência. 

 O comercial se divide em prospecção e atendimento. A prospecção é feita por 

aqueles profissionais que buscam novos clientes para a agência. Segundo Martins 

(2001, p.51) “estes devem estar sempre bem informados sobre o que acontece no 

mercado publicitário, tentar saber quando algum cliente de interesse pretende trocar de 

agência, estar atento para participar de concorrências públicas e privadas. Em resumo é 

quem pede a mão da noiva em casamento". 

 O atendimento é o profissional que administra o dia-a-dia da relação agência e 

cliente. Em algumas agências, prospecção e atendimento ficam a cargo de um mesmo  

profissional. 

 Antes de ser decidido o que será realizado, o trabalho é passado para o 

profissional de planejamento, que planeja a execução de todo o projeto de comunicação 

do cliente. 

   "E o equivalente à fábrica é a criação. Ali se elaboram as idéias que vemos 

materializadas nos meios de comunicação". (Martins 2001, p. 52) 

 A mídia é o setor responsável pela distribuição dos investimentos publicitários 

nos meios de comunicação. 

 Segundo Martins (2001, p.52) "esta é a forma mais simplista de uma agência de 

propaganda. Há evidentemente outros setores tão importantes quanto: produção gráfica, 

produção eletrônica, pesquisa de mercado, promoção e muitos et ceteras".  
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4. PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO 

 

 Analisando de uma maneira simplista, o profissional de atendimento é aquele 

responsável pela ligação entre o anunciante e os diversos departamentos da agência. 

Segundo Martins (2002, p. 62), "este deverá conhecer muito bem o negócio do cliente e 

dominar por completo as chamadas arte e técnica publicitária. Atenção: o atendimento 

não é mesmo nem de longe, um leva e traz, um boy de luxo”.  

 O atendimento não pode mais ser considerado como “boy de luxo”, pois para 

manter clientes satisfeitos, é necessário ser um bom contato. É preciso passar a seu 

cliente segurança e prestígio, demonstrando aos outros setores da agência, como é difícil 

e desgastante esta atividade publicitária. 

 

O atendimento (ou chefe de contatos) de uma agência desempenha uma dupla 
função em relação aos clientes que lhe são destinados, representa a agência; 
em relação aos serviços internos da agência e representa os clientes. Assim, a 
quase totalidade das relações entre agência e os clientes realiza-se por 
intermediários do chefe de grupo, responsável perante uma, como perante 
outros, e toda a tomada de contato direto entre um cliente e um membro da 
direção geral, de um serviço técnico ou contabilístico da agência deve ser 
obrigatoriamente levado ao seu conhecimento. (SANT´ANNA, 2002, p. 267) 
 
 
 
 

4.1 HISTÓRIA DO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO 

 

 Para que possa ser compreendida a real função do profissional de atendimento, é 

necessário que voltemos algumas décadas, para analisar sua origem e perceber sua 

evolução, passando por diferentes etapas. 

 

Compreendendo o período que vai desde o início do século até a década de 
50, o atendimento, nessa fase, é caracterizado como aquela pessoa 
responsável pela compra e venda de espaços. Nesse período o homem de 
atendimento confundia-se com a própria agência. (Longo, 1995, p.309) 

 

 Existiam nesta época poucas opções de onde se anunciar. Os veículos de 

comunicação eram poucos e as técnicas de pesquisa estavam entrando no mercado. 

Nesta fase, as técnicas de pesquisa ainda não eram muito conhecidas pela maioria das 

empresas. 
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Na década de 50, costumava-se dizer que alguns diretores de atendimento 
eram os “donos da conta", ou seja, o relacionamento pessoal dessas pessoas 
com a diretoria dos anunciantes era um ponto fundamental para a 
permanência do cliente na agência. Se eles mudavam de emprego, a conta os 
seguia aonde quer que fossem. Com esse quadro é fácil imaginar que o 
atendimento exercia uma influência ditatorial sobre os demais departamentos 
e sua palavra era lei. (Corrêa, 2000, p.160) 
 

 O profissional de atendimento nessa fase:  

 

 Era um contato, um relações públicas, um vendedor. Aquela pessoa capaz de 
convencer o Cliente a fazer propaganda, sem nenhuma instrumentação 
técnica que avaliasse sua argumentação. Status e prestígio eram as 
argumentações mais fortes. (Longo, 1995, p.310). 

  

 Da década de 50, até a década de 70, ocorre uma revolução na comunicação das 

empresas e conseqüentemente o profissional de atendimento precisou se adequar a estas 

mudanças. Nesta época, surgem novos meios de comunicação de massa. 

  

Na década de 60, a televisão começou a tomar força como mídia e a 
desbancar a liderança do rádio. (...) esse fato mudou o enfoque da criação. 
(...). O número de anunciantes crescia, tanto no setor industrial como no de 
varejo. (Corrêa, 2000, p.160) 

 

  As empresas passaram a criar verdadeiros departamentos de marketing dentro 

delas e as técnicas de pesquisa se aperfeiçoaram, começando a ser utilizadas pelas 

grandes empresas, em busca de melhores resultados.  

 

Fazer atendimento, já não era conversar com o cliente pessoa, e sim com o 
cliente-empresa (...) começou-se então a vender o homem de atendimento 
como aquele profissional que, dentro do cliente, representava a agência e, 
dentro da agência representava o cliente. (Longo, 1995, p.310) 

 

 Segundo Longo (1995), o que aconteceu é que o cliente era visto como aquela 

pessoa que colocava os interesses da agência em primeiro lugar, e na agência era visto 

como aquele que trazia os problemas e inseguranças do cliente para dentro da agência. 

 Segundo Longo (1995, p. 311) “o homem de atendimento procurava 

recompensar tudo isso com uma atuação política bastante exagerada na forma, em 

detrimento do conteúdo, e enquanto toda a Agência passava por violenta evolução 

técnica e profissional, o atendimento jantava com o cliente.”.  
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 Com tantas mudanças, tanto dentro da agência, como nas organizações dos 

clientes, a propaganda deixou de ser uma decisão isolada do dono da empresa e sim 

como algo a ser resolvida junto com uma equipe de marketing da empresa e a agência 

de propaganda. 

 

E o homem de atendimento, então, ficou no meio do caminho. (...) foi nesse 
período também que houve a grande ascensão da criação possível graças não 
só ao talento dos criadores, mas também em função da evolução das técnicas 
de produção e reprodução dos anúncios e comerciais. (Longo, 1995, p.311).  

 

 Na transição entre 60 e 70, ocorreu uma explosão da Criação, os profissionais 

desta área começam a ser mais valorizados.  

Segundo Corrêa (2000, p. 161), começou a acontecer à conquista de diversos 

prêmios nacionais e internacionais. (...) Cada agência procurava destacar-se como a 

mais criativa de todas, exibindo orgulhosamente seus talentosos e premiados 

profissionais.  

 A conseqüência disto foi um recolhimento gradativo do profissional de 

atendimento, cedendo lugar aos criadores para realizarem mais livremente suas 

campanhas.  

  A atuação do profissional de atendimento foi segundo Corrêa (2000, p. 162) 

“direcionando se mais para o planejamento das campanhas e para a parte administrativa 

da conta, como o controle dos orçamentos, prazos e andamento dos trabalhos, além do 

relacionamento mais freqüente com os clientes”. 

 Na segunda metade da década de 70 e na década de 80, foi a vez dos 

profissionais de mídia ganharem destaque. Estes profissionais realizam pesquisas de 

mídia, cuidavam do planejamento, da programação e de onde anunciar, ou seja, 

administravam a verba publicitária. 

 

O atendimento, que normalmente participava do planejamento de mídia, foi 
diminuindo seu envolvimento na elaboração dos trabalhos pouco a pouco, e 
não se preocupou em acompanhar de perto a evolução desta área. (Corrêa, 
2000, p.162). 

 

 Na década de 90, o profissional de atendimento estava mais retraído, 

despreparado para assumir a sua real função. 
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Década Situação 

1950 Os donos de conta 

1960 O atendimento profissionaliza-se 

Fins de 1960 e início de 1970 Ênfase na criação 

Fins de 1970 e início de 1980 A mídia ocupa seu lugar 

1990 Atendimento restrito 

Corrêa, 2000 

Tabela 02: Histórico do profissional de atendimento: 

 

 Segundo Longo, (1995, p. 313) hoje o atendimento atingiu uma evolução técnica 

e profissional compatível com as outras áreas de atuação da propaganda, alternando 

substancialmente sua postura, tanto a nível interno quanto externo. Até o presente 

momento, este profissional vinha sendo o cliente na agência e a agência no cliente, com 

todos aqueles problemas de relacionamento. 

 Segundo o mesmo autor, (1995, p. 313) “O profissional de atendimento baseado 

no processo de liderança e tomada de decisões, volta a assumir o controle do 

relacionamento cliente X agência, com uma visão profissional e técnica em ambos e 

uma visão política do todo. O homem de atendimento é hoje o que sempre deveria ser 

agência na agência e o cliente no cliente". 

• Na agência, liderando o processo de desenvolvimento das ações. 

• No cliente, liderando o processo de desenvolvimento das decisões. 

  

 

4.2 RELAÇÃO ATENDIMENTO X AGÊNCIA 

 

Uma boa relação entre os departamentos da agência é essencial para que o 

trabalho realizado tenha um resultado satisfatório para o cliente. Os profissionais de 

atendimento devem fazer de tudo para que esta relação seja o mais harmônica possível. 

Segundo Corrêa (2006, p. 53) "dentro da agência o profissional de atendimento possui 

algumas funções. São elas: criar boas condições de trabalho, melhorar o relacionamento 

interno e externo da agência, administrar bem os atritos profissionais que normalmente 

surgem na tensão do dia-a-dia, apoiar os colegas quando necessário, criticar com o 
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objetivo de melhorar as coisas". 

 O atendimento é o gerenciador supremo de todos os processos técnicos e 

burocráticos envolvidos na conta. “Porque ele é como se diz aos quatro ventos, o 

advogado do cliente dentro da agência e o embaixador da agência dentro do cliente. 

Uma diferença semântica sutil, mas da maior relevância.” (Martins 2002, p. 61). 

 Devido ao fato de ser este o profissional de atendimento, que na maioria das 

vezes faz o contato com o cliente, é comum ocorrer problemas de relacionamento com 

seus colegas de agência ou com o próprio cliente.  Segundo Corrêa (2006), em muitos 

casos os profissionais da agência acham que o atendimento os está desmerecendo e 

defendendo o cliente e por sua vez, o cliente pode pensar que o atendimento defende 

apenas a opinião da agência. Por este fato é pertinente muitas vezes a realização de 

pesquisas para buscar resultados, provando que o atendimento quer apenas o melhor 

para a empresa. 

 Segundo Martins (2002), uma empresa não irá para frente, se todos os seus 

membros não contribuírem para isso. O que faz uma empresa subir é o trabalho 

harmonioso em equipe, ou seja, todos lutando pelo mesmo objetivo. 

  O sucesso da agência ocorre quando existe vibração, seus membros procurando 

fazer o melhor, buscando sempre a superação, com espírito de luta e de equipe. Segundo 

Corrêa (2006, p.54) “dentro dessas condições o profissional de atendimento ocupa uma 

posição invejável, porque tem que lidar com todas as pessoas de todos os 

departamentos, tem que envolver-se em todos os assuntos, estar sempre presente para 

coordenar, orientar, negociar, supervisionar, planejar, criar e elogiar o que é bem feito.”. 

 

4.3 FUNÇÕES DO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO 

 

 A função de Atendimento de uma agência de propaganda é a de mais difícil 

definição e mensuração de resultados. Sua origem confunde-se com a origem da própria 

agência, que surgiu - no início do século passado - a partir da atuação do corretor de 

espaço. 

 Segundo Lupetti (2003, p. 57) “a função básica do profissional de atendimento é 

desenvolver um trabalho pautado no processo de liderança e na tomada de decisões com 

uma visão profissional e técnica do mercado e do meio publicitário”. 
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 Um bom atendimento necessita conhecer profundamente as técnicas de 

comunicação e saber como e onde estas devem ser aplicadas. Este conhecimento só é 

possível após uma analise do mercado, onde seus clientes atuam.  

 

O atendimento é o setor da agência que mantém o contato permanente com o 
cliente, cuidando de todos os serviços. Dessa forma, ele levanta os dados, 
planeja, vende, executa, coordena, controla, faz tudo para que o seu cliente 
tenha um bom nível de serviço. (...) É muito importante a sua capacidade 
administrativa e de organização, pois sobre ele repousam todas as 
informações e cronogramas de serviço. (CORRÊA, 2006, p. 21)  
 

 Segundo Lupetti (2003, p. 58) as principais funções do profissional de 

atendimento, são:  

• Levantar informações com o cliente, para o briefing;  

• Possuir conhecimento sobre o mercado de atuação, sobre a empresa do cliente e 

seus concorrentes, incluindo a área de comunicação;  

• Redigir o briefing, e checa-ló com o cliente, para evitar erros; 

• Realizar reuniões periódicas com a equipe de planejamento, para discussões e 

tomadas de decisões sobre a campanha;  

• Abrir o Pedido Interno de Trabalho (PIT), direcionando-o as áreas competentes 

(criação, mídia e produção);  

• Realizar relatórios de visitas, para que as decisões estejam registradas;  

• Acompanhar todos os setores da agência, zelando pela qualidade do trabalho e 

custos menores ao cliente;  

• Avaliar o trabalho antes de levá-lo ao cliente, ouvindo as defesas dos setores 

envolvidos e comparando-as com os objetivos do cliente;  

• Apresentar a campanha para o cliente, baseado em pesquisas e oportunidades do 

mercado; 

•  Agilizar os trâmites burocráticos envolvidos na aprovação da campanha. 

 

4.4 BRIEFING 

 

 Uma das principais funções do profissional de atendimento é a realização de um 

pedido interno de trabalho, o briefing, que dará base para a realização da campanha. No 

decorrer do capítulo será explicado como é elaborado um briefing. 
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 Após ter analisado as necessidades mercadológicas do cliente e a partir de seu 

conhecimento, “O atendimento irá interpretar e ordenar as informações, transformando-

as em um diagnóstico, o briefing.” (Martins 2002, p. 62) 

 

O briefing é um pedido de trabalho que o atendimento passa para a criação, 
briefing para mídia ou para fotógrafos, com o intuito de orientar o trabalho 
com base nas informações (...). Para que um briefing possa orientar os 
trabalhos, é importante que esteja fundamentado em algumas informações 
básicas, podendo ter maior ou menor riqueza de detalhes, dependendo das 
necessidades de cada caso. (Corrêa 2006, p.112). 

 

A função do briefing é a de fornecer os mais diversos tipos de informações aos 

profissionais da agência, a respeito dos variados assuntos que envolvem o cliente e o 

que se pretende anunciar. Primeiramente, o levantamento de tais questões é comumente 

complicado de ser obtido quando se trata do primeiro contato entre o profissional de 

atendimento e o anunciante em questão. Muitos acham que dados, como o planejamento 

financeiro, não são necessários para a criação de uma campanha. No entanto, devem-se 

saber os recursos financeiros que o cliente dispõe para a comunicação. Suas fraquezas 

também são de extrema importância e devem estar contidas num briefing, como a 

capacidade de produção muito baixa, por exemplo. De nada adianta querer aumentar as 

vendas de um determinado produto se não se pode aumentar a produção do mesmo, 

num possível aumento de demanda. Tudo isso deve ser informado à agência.  

Segundo Martins (2003, p. 64) “Briefing significa fazer a pergunta certa. 

Respostas certas são fáceis de encontrar. Pergunte-me algo sobre biologia marinha, 

assunto de que não entendo patavinas, mesmo assim poderei encontrar a resposta.”. 

Fazer a pergunta certa é mais difícil do que encontrar respostas diante de um 

mercado que necessita de algo que não sabe exatamente o quê. Para que o profissional 

de atendimento consiga obter as informações necessárias, é necessário que ele saiba 

como questionar seus clientes. 

Quando uma campanha publicitária não atinge seus objetivos, é comum que 

tenha ocorrido um erro na definição do problema, ou seja, o que a empresa precisa fazer 

para que seus objetivos sejam atingidos.  

 
Com as mudanças sociais, muda à economia, muda o mercado, mudam os 
hábitos. Em função disso, as relações vendedor/ comprador passam a ser 
regidas por leis. (...) As respostas que decoramos depois de anos de esforços 
já não respondem as perguntas que estão sendo feitas. (RIBEIRO, 2000, p. 
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117) 
 

 Os profissionais que não sabem fazer perguntas certas ou possuem apenas 

respostas prontas, não conseguem inovar em propaganda. Para Ribeiro (2000, p. 118), 

“quem precisa responder é o mercado, os consumidores, os lojistas, os balconistas, os 

concorrentes, enfim o conjunto da realidade onde estamos engajados”.  

Segundo Ribeiro (2000, p. 118) "Parece óbvio, mas há um pequeno detalhe que, 

por não ser observado, tem levado milhares de projetos ao desastre: a qualidade da 

pergunta".  

 Por falta de conhecimento ou mesmo de prática na área, a maioria destes 

profissionais, não sabem o que pedir a seus clientes, ou mesmo como pedir e por este 

fato, não conseguem atingir o que desejam. Segundo Ribeiro (2000, p.118), quando a 

pergunta não é feita corretamente, qualquer resposta certa induzirá ao erro.  

 Desta forma, fica claro que as perguntas são mais importantes que as respostas, 

quando se trata de resolver problemas mercadológicos. Já que para obter as respostas, 

quando se sabe aonde quer chegar, basta apenas analisar o universo do cliente. É neste 

universo que o profissional de atendimento necessita estar engajado, já que ele necessita 

de muitas informações de seus clientes para conseguir desenvolver um bom briefing 

completo, que de base para a criação de uma campanha publicitária que garanta 

resultados benéficos à empresa.  

Segundo Martins (2003, p. 65) “O dia-a-dia da propaganda está repleto de casos, 

onde campanhas brifadas, no sentido de buscar perguntas certas, são sempre melhores 

em resultados finais.”. 

Segundo Lupetti (2000), há diversas informações pertinentes que um briefing 

deve conter. Se o cliente está na empresa há pouco tempo, tornam-se ainda mais 

importantes informações referentes ao histórico da empresa, às suas crises ou períodos 

de grande crescimento e à variação do mercado. Essas informações podem ser 

conseguidas de diferentes maneiras. A entrevista pessoal com um gerente-geral da 

empresa pode revelar diversos pontos. A conversa com um funcionário antigo, por 

exemplo, pode ser uma alternativa para saber um pouco mais do histórico da 

organização, o que já ocorreu e quais os principais problemas que se repetem 

constantemente. Isso se faz importante para poder se ter uma idéia da organização 

interna dessa empresa e como ela reage às mais diversas situações, além de seu 
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potencial de reação a momentos inusitados e de incerteza. 

Uma campanha não deve oferecer algo utópico, fora da realidade da empresa. 

Como citado anteriormente, deve-se focar os esforços de propaganda no que a 

organização pode realizar, dentro de suas limitações. De nada adiantaria a realização de 

uma campanha de gastos elevados, para aumentar a venda de um produto se a empresa 

não está preparada para isso e sua demanda é muito maior do que sua capacidade de 

produção. Assim como uma empresa prestadora de serviços que começa a anunciar de 

forma massiva seu serviço e não tem estrutura nem recursos humanos suficientes para 

atender um crescimento considerável de pedidos.  Portanto, segundo Martins (2002), 

um briefing deve buscar todo o tipo de informação pertinente à agência, que orientará o 

processo de criação, escolherá as mídias, promoções, ou seja, tudo que for necessário, 

referente à comunicação da empresa. 

 

4.4.1. INFORMAÇÕES PERTINENTES PARA O BRIEFING 

 

O briefing, quando se trata de um cliente novo, deve ser muito mais completo do 

que aquele elaborado para um cliente mais antigo, contendo informações como as 

citadas anteriormente, referentes ao histórico e mercado de atuação da empresa. Porém, 

algumas informações são extremamente importantes para orientar o trabalho de outras 

funções da agência, como a criação, por exemplo. É de acordo com as informações 

obtidas que se tornará possível o processo de planejamento. Como visto, um briefing é a 

base para o plano de propaganda.  

Armando Sant´Anna (1998, p.106) sugere cinco perguntas cujas respostas 

definiriam as informações contidas no briefing: 

 

1. O QUE estamos vendendo? 

2. A QUEM  estamos vendendo? 

3. ONDE estamos vendendo? 

4. QUANDO estamos vendendo? 

5. COMO  estamos vendendo? 

 

Ainda cita que, além dessas informações, deve-se saber qual a proposta para o 
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próximo ano, em termos de propaganda, as forças que agem pró e contra as vendas 

(tendências, comportamento dos consumidores, preço) e o diferencial dos produtos ou 

serviços da organização em relação aos concorrentes. Após terem sido levantados esses 

ítens, deve-se saber o que o anunciante deseja com a campanha. São seus objetivos de 

comunicação quanto ao produto ou serviço, que devem estar totalmente de acordo com 

os objetivos do mesmo, como os mercadológicos. Um exemplo é aumentar a lembrança 

da sua marca junto ao mercado, ou ainda aumentar as vendas de determinado produto. 

No entanto, a definição de apenas um objetivo é extremamente importante para que o 

foco dos esforços  

não se divida.  

Muitas vezes os anunciantes receiam em fornecer algumas informações à 

agência, o que vai mudando com o passar do tempo e estreitamento da relação. Os 

pontos fracos da empresa também são difíceis de serem informados, mas muito 

necessários para saber o que anunciar e o que não anunciar. A empresa também tem a 

responsabilidade de comunicar quanto ao modo de uso de alguns produtos, quando 

necessário, assim como cuidados e precauções. A freqüência de uso do produto muitas 

vezes não é conhecida pelo anunciante, cabendo à agência buscar em fontes variadas, 

como pesquisas em bibliografia e internet, informações referentes a esse ponto. O 

mercado onde o produto se insere deve ser considerado em relação à sua evolução nos 

últimos anos, previsões futuras e ações realizadas pela concorrência, assim como o 

comportamento do consumidor, que é inconstante com o passar do tempo. 

Todas as informações pertinentes a um briefing citadas anteriormente se fazem 

necessárias principalmente quando se trata de um primeiro encontro entre agência e 

cliente. Na medida em que a relação se torna mais estreita, outros são os pontos a serem 

levantados, já que o mercado e a relação do cliente com ele já é de conhecimento do 

profissional de atendimento. Assim, o briefing conterá apenas o essencial para o 

desenvolvimento da campanha em questão, especificamente. Tais fatores são, segundo 

Lupetti (2003, p.71): o fato principal, problemas a serem resolvidos, público-alvo, 

concorrência, objetivos de comunicação do cliente, tema da campanha, 

obrigatoriedades, limitações e compromissos dos clientes.  

O fato principal é o que norteia os esforços da agência. Segundo Lupetti (2003), 

resume o que a campanha vai trabalhar como lançamento de um produto ou ainda uma 
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promoção de preços. Os problemas devem ser passados pelo cliente, como as baixas 

vendas de um determinado produto, por exemplo. Assim, o planejador vai traçar os 

melhores caminhos para resolvê-lo, levando o consumidor a comprá-lo. A definição de 

público-alvo é de extrema importância porque define para quem a campanha vai se 

dirigir. A concorrência deve ser analisada, em seus pontos fracos e fortes em relação ao 

produto que se vai anunciar, devendo ser muito bem definida (quem são os 

concorrentes?). Dessa forma, estabelece-se subsídio, tanto para o profissional de 

atendimento como para o restante da agência, para a definição das estratégias. Os 

objetivos de comunicação da empresa quanto ao seu produto nem sempre são bem 

claros. Neste caso cabe à agência defini-los. As obrigatoriedades e limitações são 

informações e procedimentos obrigatórios quando se trata de propaganda em relação 

àquele produto/serviço específico. Devem-se considerar legislações e códigos de ética, 

assim como os deveres regidos pelo órgão que regula a atividade da empresa em 

questão.  

 

4.5. RECOMENDAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO 

PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO 

 

Recomendações são artifícios que os profissionais de atendimento podem 

utilizar para seguir seu trabalho com maior confiança, Felix, baseou-se em sua 

experiência profissional para transmitir essas informações. 

Segundo Felix (2006), do antigo corretor ao perfil atual do profissional de 

Atendimento, muita coisa mudou. 

O que NÃO é Atendimento Publicitário: 

• NÃO é “vender anúncios”: Sem dúvida, atuar em Atendimento publicitário envolve 

bons conhecimentos em técnicas de vendas, entretanto “ser Atendimento” não é 

sinônimo de ser vendedor, pois requer muitas outras competências. 

• NÃO é “trazer-e-levar-e-trazer”: É preciso conhecer propaganda para que possa 

discuti-la com firmeza e segurança, estabelecendo com o cliente um elevado 

relacionamento profissional, de tal forma que sua palavra transmita credibilidade e 

tenha expressivo peso no processo de decisão do cliente. 

• NÃO é “ver-o-que-o-cliente-quer-fazer”: Isso seria simplificar demais seu trabalho. 
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Atuar em Atendimento requer uma atitude próativa, aliada a sólidos conhecimentos 

técnicos sobre propaganda. 

• NÃO é ser um “moço de recados": Mas sim, um profissional qualificado tecnicamente 

e, portanto, capaz de discutir e apresentar soluções consistentes para seus clientes. 

• NÃO é “apresentar o que o planejamento planejou, a criação criou e a mídia 

‘midiou’”: Deve conhecer amplamente propaganda para possa participar e até julgar 

uma campanha, participando de sua elaboração em todas as fases para defendê-la junto 

ao cliente com pleno conhecimento de causa. 

• NÃO é ser um “tirador de pedidos”: Deve ter conhecimento de marketing num grau 

que lhe permita compreender e interpretar a política de vendas do cliente, estando 

capacitado para, em muitas vezes, aconselhar e orientar o cliente a reformular sua 

estratégia de ação. 

• NÃO é “esperar que alguém queira algo para então agir”: Antes, é preciso ser 

próativo, antecipando oportunidades para o cliente. 

• NÃO é ser “o cliente na agência e a agência no cliente”: Esse conceito - hoje rejeitado 

- gerou más interpretações, fazendo parecer, junto ao cliente, que o Atendimento 

colocaria os interesses da agência em primeiro lugar; e, junto à agência, que o 

Atendimento representaria as inseguranças e vaidades do cliente. 

• NÃO é “acatar as decisões alheias”: Mas sim, é necessária uma postura crítica e 

questionadora das informações, idéias e soluções propostas, tanto pelo cliente, quanto 

da própria agência. 

• NÃO é “ter uma postura desprovida de objetivo e personalidade”: É inegável a 

importância da competência política do profissional de Atendimento. Para isso é preciso 

sobretudo, de estilo pessoal. Assim como é claro seu objetivo maior: rentabilizar a conta 

publicitária. 

• NÃO é um xereta de outros deptos. da agência: Deve sim, saber trabalhar em equipe, e 

isso implica, dentre outras, em saber interferir na medida certa. 

• NÃO é uma função inferior no mix de atividades de uma agência de propaganda: O 

papel do profissional de Atendimento sofreu variações ao longo dos tempos. Hoje é, 

sobretudo, um homem de negócios, responsável por trazer resultados, e essa função tem 

importância incontestável.  

 Segundo Felix (2006), aparentemente o profissional de atendimento identifica-se 
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com vendas, por sua necessidade de utilização de técnicas de motivação e persuasão, 

outras vezes é confundido com relações públicas, por sua necessidade de empatia, 

facilidade de relacionamento e capacidade de integração.  O pleno exercício de seu 

papel exige que esse profissional possua, harmonicamente integradas, três 

características básicas: 

• Visão estratégica - pensar estrategicamente 

• Atitude estratégica - agir, executar ações estratégicas, fazer acontecer. 

• Ação operacional - capacidade de administração, organização, controle e 

revisão. 

Nos tempos de hoje, mais do que nunca, o atendimento tem a chance de mostrar e 

realizar seu potencial: liderar, gerenciar a identidade da marca, trabalhar todas as suas 

manifestações, em todos os pontos de contato com todos os seus públicos. 

 “Mostrar este potencial é deixar claro que sua função não é a de um garçom da 

propaganda (sem desmerecer esta profissão), mas está muito mais para o nutricionista, 

que identifica, analisa, planeja e soluciona o problema do seu cliente”. (Felix 2006) 

 

4.6. PERFIL DESEJADO DO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO 

 

 O perfil do profissional de atendimento diz respeito a algumas características 

essenciais que este deve possuir para manter uma melhor relação com seus clientes. 

Estas serão citadas no decorrer deste capitulo. 

 A habilidade em lidar com problemas, em relacionar-se bem com as pessoas, 

negociar, administrar, planejar, coordenar, supervisionar e vender são virtudes difíceis 

de se encontrar em uma só pessoa. Para consegui-las, é preciso preparar-se e 

desenvolver-se profissionalmente. (Corrêa, 2000, p. 165) 

 Segundo Corrêa (2000, p. 194) "estes profissionais precisam ter conhecimento 

suficiente para discutir qualquer assunto com qualquer especialista. Sua função nos dias 

de hoje e no futuro parece ser a de trabalhar em termos estratégicos, deixando o tático e 

o operacional para os especialistas".  

 Para ser um bom profissional em atendimento, é necessário possuir alguns 

requisitos mínimos. Alguns deles são: “a capacidade de saber ouvir, estar sempre com 

as antenas ligadas em todo o universo do cliente, confrontar as opiniões do cliente com 
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as do mercado, conhecer tecnicamente os produtos, ser hábil na condução de 

negociações com o cliente, departamentos da agência e fornecedores, ser um verdadeiro 

gentleman para conduzir com harmonia os momentos de tensões, o que é o mais normal 

existir “. (Martins, 2002, p. 62) 

 É essencial que estes profissionais possuam um amplo conhecimento em 

diferentes áreas, ou seja, precisam estar ligados ao universo de seus clientes, para que 

consigam oriente-los da melhor forma possível, buscando sempre resultados. 

 Segundo Petit, (2003, P.34), "um bom atendimento, não se limita apenas a fazer 

anúncios, colabora com as necessidades e angústias do cliente. Numa relação de 

confiança, está é sem dúvida, a relação ideal entre um bom publicitário e seu cliente, 

assegurando de maneira sólida sua permanência na agência". 

 Segundo Corrêa (2000, p. 165) “nenhum cliente trocará de agência se estiver 

satisfeito com o seu trabalho".  

 

5. O NOVO MARKETING 

 

 O marketing será conceituado neste trabalho com o objetivo de avaliar as razões 

que levam a fidelização. Esta análise será possível, através do marketing de 

relacionamento ou novo marketing, como é chamado por alguns autores. 

Devido as grande mudanças que vêm ocorrendo na economia globalizada, 

surgem novas formas de se trabalhar com marketing. Uma delas é o chamado marketing 

de relacionamento ou novo marketing, que é aquele embasado no relacionamento a 

longo prazo e duradouro com o cliente, buscando a satisfação de suas necessidades e 

expectativas  sendo estas, algumas das estratégias para buscar a fidelização. Por este 

motivo, devemos entender as características deste “novo” marketing.  

Segundo Rocha (1999, p. 15), o marketing é uma função gerencial, que busca 

ajustar a oferta da organização à demanda especifica do mercado, utilizando como 

ferramenta um conjunto de princípios e técnicas 

  Segundo Nicckels (1999, p.4) “marketing é o processo de estabelecer e manter 

relações de troca mutuamente benéficas com o cliente e outros grupos de interesse”. 

  Marketing serve para atender as necessidades e desejos das pessoas, através da 

troca, auxiliando ao impulso das atividades da empresa, buscando sempre a venda. 
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Marketing não é a criação de necessidades, pois elas não podem ser criadas.  

 
Nem propaganda, nem marketing ou o que quer que seja cria qualquer 
necessidade no ser humano, nada que ele já não tenha desde o início dos 
tempos. Criar é gerar o novo e, a menos que a ciência do futuro consiga 
alterar a natureza do ser humano, será impossível criar alguma necessidade 
nova em quem quer que seja. (MARTINS, 2003, p. 81) 
 

Necessidades são intrínsecas ao ser humano. São condições básicas à vida, como 

alimentação, proteção contra as condições climáticas, necessidades fisiológicas, auto-

estima. São inerentes à condição humana. Desejos são vontades específicas para suprir 

uma necessidade. As pessoas podem sentir sede, mas, ao invés de beber água, desejam 

beber um refrigerante.  

 

marketing envolve, portanto, todas as atividades comerciais relacionadas com 
a movimentação de mercadorias e serviços desde sua produção física até o 
consumo final. Marketing implica conhecer o que o consumidor necessita ou 
deseja; implica estudar a produção dessa necessidade, produzi-la, distribuí-la 
ao consumidor, ensinando-lhe, ao mesmo tempo, como consumir este 
produto. (Sant ' Anna 2002, p. 16) 

 

 A estrutura da administração de marketing possui diversos elementos e 

ferramentas. Segundo Philip Kotler (1999, p. 46), a administração de marketing 

compõe-se basicamente de cinco elementos, que são: pesquisa de marketing, 

segmentação de mercado, definição de público-alvo, posicionamento, mix de marketing. 

O plano de marketing é importante porque serve como guia para suas ações, 

proporcionando assim, maior segurança na definição destas. 

 O mercado atual está extremamente competitivo, a concorrência está acirrada, 

trazendo por conseqüência mais riscos e oportunidades para as empresas, fazendo com 

que estas busquem melhorias para conseguirem se destacar.  

  Segundo Gordon (1998. p, 31) “o marketing de relacionamento é o processo 

contínuo de identificação e criação de novos valores com clientes individuais e o 

compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de parceria”.  O autor 

enfatiza a importância da formação de valor para os clientes, bem como dos aspectos 

ligados a uma relação de longo prazo ser benéfica a todos os envolvidos. 

 Para Gummesson (1999) “o marketing de relacionamento está baseado em três 

premissas: relacionamento, rede e interação. Quando se fala em marketing de  

relacionamento, não se faz referência apenas com clientes, mas a um sistema complexo 
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que envolve diversos aspectos interligados, cujas características são os efeitos de longo 

prazo e a geração de benefícios para todas as partes envolvidas.”. 

 Segundo Kotler (2000), o marketing de relacionamento busca estabelecer 

relacionamentos mutuamente satisfatórios a longo prazo, com partes chave - cliente, 

fornecedores, distribuidores -, a fim de ganhar e reter sua preferência e seus negócios a 

longo prazo. 

 Relações sólidas e duradouras com clientes não se constituem numa tarefa das 

mais fáceis e a sua manutenção é difícil, porém em um mundo onde o cliente tem cada 

vez mais opções. Uma relação pessoal é melhor forma de manter a fidelidade destes. 

 Segundo Vavra (1993, p. 17). É certamente improvável que os profissionais de 

marketing já tenham competido anteriormente em mercado como o de hoje, mais 

agressivo e composto de muitos concorrentes, cada um deles oferecendo produtos 

equivalentes. 

 Por esta razão, o marketing de relacionamento tem sido amplamente utilizado 

por empresas como diferencial competitivo, principalmente no setor de serviços, para a 

retenção e fidelização dos clientes. 

 Para Vavra (1993, P.26) na conquista de novos clientes as organizações têm 

priorizado os seguintes passos. 

 

1 Identificar um mercado – alvo  

2 Determinar as necessidades do mercado – alvo 

3 Combinar um produto ou serviço que elas possam produzir para 

atender as necessidades do mercado 

4 Atrair um número máximo de consumidores no mercado-alvo para 

experimentar o produto ou serviço. 

 

O marketing de relacionamento centra seu foco em conhecer o cliente e 

estabelecer relações de longo prazo e duradouras com ele visando mantê-lo fiel ao 

produto ou marca. 
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5.1 O CLIENTE 

 

 As profundas mudanças ocorridas nas últimas décadas, devido à globalização e 

aos avanços tecnológicos vêm alterando o comportamento dos seres humanos.  

 Ferreira & Sganella (2000), afirma que o ser humano não poderia limitar-se a 

ficar observando atônito a essas mudanças sem passar por profundas modificações. 

 Segundo Duarte (2005), as pessoas começam a buscar mais conhecimento, 

informação, agilidade e iniciativa que repercutem no aumento do nível de exigência dos 

produtos que consomem.  

 Atualmente o cliente tem exigido produtos de alta qualidade, ampla variedade de 

funções, preço satisfatório, bom atendimento, produtos personalizados e atenção 

pessoal. 

 Segundo Kotler (1998, p. 29), "cliente é qualquer empresa/pessoa que recebe um 

produto de valor no processo de troca, podendo ser ou não o usuário final".  

 Para Kotler (1998), os consumidores fazem suas escolhas estimando qual oferta 

entregará o maio valor. E o valor entregue ao consumidor é obtido como a diferença 

entre o valor total esperado e o custo total do consumidor. O valor total para o 

consumidor é o conjunto de benefícios esperados por determinado produto ou serviço e 

os custos esperados na avaliação, obtenção e uso do produto ou serviço. 

 Na busca pela fidelização de clientes, as empresas precisam melhorar seu 

relacionamento com os mesmos. Para que isto seja possível é necessário seguir alguns 

passos. Segundo Vidotto & Vey (2005) “estes passos são a identificação dos clientes, 

sua diferenciação, integração e personalização”. 

 É necessário que estes consumidores sejam identificados, para que possa ser 

estabelecida uma relação individual com os mesmos. 

Vidotto & Vey (2005), “os clientes podem ser identificados pelo nível de valor 

para a empresa e pela necessidade que estes têm de utilizar os produtos ou serviços de 

determinada empresa”. Após estes clientes serem identificados fica mais fácil 

diferenciá-los e direcionar os esforços de sua empresa para melhor satisfazer suas 

necessidades individuais. 

 Interagir com os clientes, significa buscar contato com estes, com o intuito de 

fortalecer a relação, tornando-a mais próxima. Segundo Vidotto & Vey (2005), “esse 
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contato deve ser registrado, de forma que a próxima conversa deva começar onde 

terminou a anterior”. Isto mostrará interesse pelo que o consumidor pensa a respeito da 

empresa e só assim poderão ser identificadas suas transformações. Já que clientes 

mudam de opinião a respeito de determinado produto ou serviço, muitas vezes estes 

podem estar satisfeitos com seu fornecedor, mas algo pode acontecer e estes mudarem 

de opinião sem a empresa se quer ficar sabendo. 

É necessário que o atendimento seja personalizado, mesmo que a empresa 

possua um número grande de clientes, pois através de banco de dados, o que hoje é 

facilitado através da internet e a evolução dos meios de comunicação, a empresa poderá 

guardar informações pertinentes sobre o seu cliente e assim satisfazer suas necessidades 

e desejos pessoais. 

 “A estratégia bem sucedida no desenvolvimento da fidelidade não é estática, 

devendo, ao contrário, ser constantemente atualizada, aperfeiçoada e corrigida à medida 

que as condições e as pessoas se modificam”. (Griffin, 1998, p. 282). 

 As mudanças no mundo dos negócios devem ser constantes. Sempre haverá 

novas soluções e estratégias para a conquista e manutenção de novos clientes. 

 

5.2 FIDELIZAÇÃO   

 

 Em mercados competitivos, onde as facilidades de mudanças de fornecedores, 

de produtos e serviços são maiores, a fidelização assume uma conotação extremamente 

subjetiva. São grandes os esforços na tentativa de manter clientes a longo prazo e em 

muitos casos estes ainda são insuficientes. Entender os diferentes aspectos que 

envolvem a fidelização é fundamental para promover a manutenção de clientes. 

 A fidelização é um processo contínuo de conquista à lealdade, porque nenhum 

cliente é fiel de vez em quando, muito menos para sempre. Os clientes estão se tornando 

pessoas mais informadas, criticas, que esperam cada vez mais de seus produtos ou 

serviços. 

Segundo Kotler (2000), todo cliente espera sair satisfeito de uma transação 

comercial e também espera que a empresa esteja empenhada em satisfazê-lo. Mas, ter 

um cliente satisfeito não garante sua fidelidade.  

Para Moutella (2003), para manter clientes satisfeitos é necessário 
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primeiramente, que estes sejam identificados, porque não se estabelece uma relação 

com quem não se conhece. A partir dai, aprender sobre eles, suas necessidades e seus 

desejos, utilizando essas informações para estreitar o relacionamento e conhecê-los cada 

vez mais. Isso dá à empresa um diferencial e cria barreiras de confiança tornando 

inconveniente a migração para um concorrente, porque o novo relacionamento 

começaria do zero, sem nenhum conhecimento de ambas as partes.  

Existem diversas vantagens, para as empresas em manter um relacionamento 

duradouro com seus clientes. Segundo Swift (2001) os clientes leais tendem a comprar 

mais serviços atuais e a experimentarem os novos, atuando até mesmo como 

profissionais fazendo uma divulgação boca a boca para a empresa. 

Segundo Kotler (1999, p 46), “conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 vezes 

mais do que manter os já existentes. Então, o esforço na retenção de clientes é, antes de 

tudo, um investimento que irá garantir aumento das vendas e redução das despesas”.  

 

Fonte: REICHHELD, 1996 
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Figura 01: Porque os clientes leais são mais rentáveis 

Este gráfico quando analisado, demonstra claramente que os clientes fiéis são 

mais rentáveis que os novos.  

Clientes fiéis são mais propensos a utilizar mais vezes os serviços ou adquirir 

mais produtos de uma determinada empresa. Quanto mais fiéis estes clientes forem, 

maior a vida útil da carteira de clientes da empresa. Assim, menor será o valor 

financeiro para recuperar clientes. 

Conforme Kotler (2002, p 163) “empresas inteligentes, hoje em dia, não se vêem 

como vendedoras de produtos, mas como criadoras de clientes lucrativos. Não querem 

apenas gerar uma carteira de clientes, mas serem “donas” desses clientes para sempre”.  

Uma das maneiras de manter os clientes é a busca incessante pela sua satisfação. 

Segundo Kotler (2002), a satisfação se mede através da relação entre o que o 

cliente recebeu ou percebeu e o que esperava ter ou ver (percepção x expectativa). Se a 

percepção é maior do que a expectativa, o cliente teve a satisfação que esperava do 

produto ou serviço. Mas se for menor, frustra-se e não registra positivamente a 

experiência. 

Segundo Sheth; Mittal; Newman (2001, p. 35) o propósito dos negócios é criar e 

manter clientes satisfeitos, embora as empresas tenham que ganhar dinheiro, por uma 

necessidade e não por um objetivo. O lucro da empresa é o resultado final, um efeito 

desejável de se conseguir um cliente satisfeito. Uma sociedade sustenta as empresas, 

porque elas servem de seus membros, suprindo suas necessidades e deixando-os 

satisfeitos. 

Outro fator de extrema importância para se manter clientes fiéis é o aumento da 

concorrência. Para Bateson e Hoffman (2001, p. 318) os fatores que contribuem para o 

aumento dessa concorrência é a paridade relativa e falta de vantagem diferencial de 

bens e serviços no mercado; setores privatizados que agora precisam competir por 

clientes no mercado aberto e as informações de mercado acessíveis para mais empresas, 

minimizam as vantagens informativas entre empresas concorrentes. 

Para Bateson e Hoffman (2001, p. 318) “com o resultado do aumento na 

concorrência, as empresas estão percebendo que obter novos clientes está ficando cada 
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dia mais caro”. 

Em muitos setores, é percebida uma grande oferta de produtos aos consumidores. 

Isto ocorre, devido à competitividade entre as organizações. Este fato facilita a troca de 

fornecedores de serviços ou produtos, portanto satisfazer os clientes nem sempre é o 

suficiente para mantê-los. 

Tucker (1999, p. 105) comenta sobre uma pesquisa realizada pela Bain & 

Company "em media, 65% a 85% dos clientes que optam não manter um 

relacionamento com um fornecedor, dizem que estavam "satisfeitos" ou "muito 

satisfeitos" com um antigo fornecedor". 

Outro fato que auxilia na fidelização de clientes é criar valor para estes. Nos 

últimos anos, a questão de geração de valor para clientes, vem adquirindo uma nova 

dimensão, não se restringe mais apenas a uma questão monetária. 

Para Tucker (1999, p.03), "hoje, a palavra em vigor nos negócios é valor (...) se 

os produtos ou serviços de uma empresa atendem as necessidades de um comprador e 

este considera justo o preço pedido podemos dizer que o negócio produziu valor para o 

comprador". 

Cobra (2000, p. 118) trata da questão de valor com a seguinte definição, "valor é, 

portanto, quanto valem para os clientes de um determinado serviço os benefícios 

técnicos destes, os serviços que lhe são agregados, e ainda seus benefícios econômicos e 

sociais". 

Segundo Jagdish (2001, p.74) “valor é o potencial que um produto ou serviço 

tem de satisfazer às necessidades e os desejos dos clientes”. Portanto, segundo este 

autor, o valor só é criado se o produto ou serviço satisfaz seus clientes. 

Segundo Woodruff (1997), o conceito de valor do cliente como sendo a 

percepção deste sobre as preferências e as avaliações dos atributos do produto ou 

serviço, de seu desempenho e de suas conseqüências adquiridas pelo uso. Os clientes 

enxergam os produtos ou serviços como um conjunto de atributos e desempenhos 

desses atributos; quando compram um produto ou utilizam-se de um serviço, os clientes 

desenvolvem preferências e desejos por certos atributos, que lhes proporcionam as 

conseqüências desejadas nas situações de uso, atendendo seus objetivos e gerando 
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satisfação com o valor recebido.  

A questão de valor é percebida pelos clientes, através de alguns processos. Estes 

processos pretendem conhecer o que os clientes valorizam, além de agregar valor a estes 

produtos ou serviços. 

Buscando a fidelização de clientes, Levitt (1990), demonstra algumas coisas 

boas e más que podem afetar o relacionamento entre vendedor e comprador conforme o 

quadro a seguir: 

 

COISAS BOAS COISAS MÁS 

Iniciar telefonemas positivos Fazer apenas visitas após chamados 

Fazer recomendações Fazer justificativas 

Sinceridade na Linguagem Linguagem para acomodar 

Usar telefone Usar correspondência 

Mostrar apreço Esperar por mal entendidos 

Fazer sugestões de serviços Esperar por pedidos de serviços 

Usar “nós” na linguagem de solução de 

problemas 

Usar “nós” em linguagem legal 

Atacar problemas Somente responder a problemas 

Arejar problemas de personalidade Ocultar problemas de personalidade 

Rotinizar o atendimento Atendimento apressado e de emergência 

Falar de nosso “futuro juntos” Falar do bem que houve no passado 

Usar jargão / Estenografia Usar comunicações longas e tortuosas 

Aceitar responsabilidades Transferir a culpa 

Planejar o futuro Respeitar o que foi no passado 

Fonte: Levitt (1990) 

Tabela 03: Coisas que afetam a relação entre clientes e vendedores. 
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Neste quadro o autor destaca algumas ações que contribuem de forma positiva 

ou negativa para o relacionamento entre clientes e vendedores. Na segunda coluna estão 

as ações que indicam um posicionamento apático aos clientes, já na primeira coluna 

estão as coisas boas para uma melhor relação entre estes. 

Segundo Seybold (2000), existem cinco estratégias que são orientadas para o 

cliente, estas buscam sua satisfação e fidelização: 

1 – É necessário facilitar os negócios dos clientes com a empresa 

2 – Ter como foco o cliente final 

3 - Estruturar seu negócio de acordo com o ponto de vista de seu cliente.  

4 – Dentro de uma visão abrangente e progressiva buscar a lucratividade da 

empresa. 

5 – Buscar constantemente a lealdade do cliente que é a chave da rentabilidade 

da empresa. 

Fidelizar clientes é uma das conquistas mais importantes para a empresa. É 

necessário que as organizações estejam atentas a tudo o que está ocorrendo no mercado 

e no interesse de seus clientes, somente após a satisfação destes é que se chega ao 

sucesso da empresa. 

 

6. Analise dos dados 

 

 Em uma agência de propaganda, a fidelização é um fator fundamental, pois uma 

relação a longo prazo entre agência e cliente facilita o trabalho dos profissionais de 

propaganda. 

 Os profissionais de atendimento precisam conhecer os problemas e 

oportunidades de seus clientes. Somente assim conseguirão solucioná-los. Se existir 

uma boa relação entre ambas as partes, é mais fácil de fazer com que haja cumplicidade 

e confiança por parte do cliente em relação aos trabalhos desenvolvidos pela agência.  

 Os profissionais de atendimento devem entender os processos mentais utilizados 

pelos consumidores durante os estágios de compra de um serviço, isto facilita o 
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entendimento de como estes devem interagir com seus clientes em um primeiro contato, 

em busca da fidelização. Segundo Bateson e Hoffman (2001, p. 48) são três estágios de 

compra: a escolha pré-compra entre alternativas, as reações de consumidores durante o 

consumo e avaliação da satisfação pós-compra.  No primeiro estágio, o objetivo é 

entender por que um consumidor escolhe utilizar um determinado serviço. No segundo 

estágio, é necessário entender as reações do consumidor ao processo interativo e no 

último estágio precisamos entender as fontes da satisfação ou insatisfação do 

consumidor. 

 A fidelização de clientes não se traduz em uma tarefa simples. Não basta apenas 

satisfazê-los, deve-se criar valor agregado para os mesmos, suprindo todas as suas 

necessidades e expectativas adquiridas com o tempo. 

 Segundo Cobra (2000, p. 57), a razão do sucesso de uma empresa em qualquer 

ramo de negócios depende do grau de relacionamento desta com seus clientes. Essa 

integração depende do adequado atendimento da clientela. Portanto, prestar serviços de 

qualidade significa estreitar com os clientes um importante elo. No caso de uma agência 

de propaganda, o responsável pelo contato com o cliente é o profissional de 

atendimento, sendo assim não basta apenas a agência produzir campanhas de qualidade 

se o contato com o cliente não for de qualidade. 

 A época do atendimento como apenas um tirador de pedidos acabou. Hoje ele 

tem a obrigação de satisfazer seus clientes, conhecer seus problemas e oportunidades e 

trabalhar com estes, em uma ralação de parceria. Sua função não é mais apenas fazer 

anúncios e sim auxiliar o seu cliente no que for necessário. Os clientes esperam hoje 

uma relação completa de seus fornecedores e com a sua agência de propaganda isso não 

seria diferente, portanto, os profissionais de atendimento precisam estar sempre 

“antenado” naquilo que o cliente deseja, e apresentar propostas para suprir qualquer 

necessidade que sua empresa venha a passar. Com uma relação antiga, onde haja 

confiança, é mais fácil descobrir e solucionar problemas, pois assim os clientes têm 

maior liberdade para conversar com o profissional de atendimento. 

Segundo Vavra (1993), partindo da perspectiva do cliente, a compra ou a 

utilização de um serviço é encarada também como um relacionamento, o cliente sente 

necessidade de manter uma relação continua com a organização. É perceptível então 

que é interessante também para o cliente manter um relacionamento duradouro, já que a 
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confiança estabelecida traz resultados intangíveis como confiança e comodidade. 

A fidelização dos clientes é a melhor forma para alcançar a competitividade 

entre as empresas e sua satisfação. Só assim será possível manter relacionamentos 

duradouros. 

 Para Bateston e Hoffman (2001, p. 352) estratégias de manutenção de clientes, 

tendem a cair em quatro categorias amplas: formação de preço, criação de privilégios 

para clientes, gerenciamento de deserção e garantias. Ao se relacionar preço e 

recompensa a uso múltiplo, eles servem para criar lealdade. Uma empresa que concede 

privilégios para clientes individuais por meio de marketing focado e programas de 

retenção tendem a ter maior probabilidade de o cliente desculpar uma falha de encontro. 

O gerenciamento de deserção faz com que a organização modifique o foco para manter 

clientes existentes, e não para obter clientes novos. Garantias criam um processo eficaz 

e eqüitativo para os consumidores serem recompensados por falhas de serviço. 

 Bateston e Hoffman (2001, p. 369), fornecem uma lista pragmática de medidas 

que as empresas prestadoras de serviços podem tomar para aperfeiçoar a qualidade do 

serviço que transmitem. Essas lições captam também os componentes básicos que 

precisam ser  

criados em qualquer sistema de qualidade de serviços.  Prestar serviços de qualidade 

não garante apenas a satisfação dos clientes mas a sua permanência na agência. 

Estas lições são: 

• Lição 1: ouvir. A qualidade é definida pelo cliente. Conformidade com as 

expectativas da empresa não é qualidade; conformidade com as expectativas do 

cliente é. Fazer despesas inteligentes para aperfeiçoar o serviço vem do 

aprendizado contínuo sobre expectativas e percepções dos clientes e fabricantes. 

• Lição 2: confiabilidade. A confiabilidade é o núcleo da qualidade de serviço. O 

resto pouco importa para um cliente quando o serviço não é confiável. 

• Lição 3: serviço básico. Os clientes americanos de serviços querem o básico: 

eles esperam elementos fundamentais, não fantasias; desempenho em lugar de 

promessas vazias. 

• Lição 4: projeto de serviço. Oferecer de modo confiável o serviço básico que os 

clientes esperam depende em parte de como vários elementos funcionam juntos 

em um sistema de serviço. Falhas de projeto em qualquer parte do sistema 
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podem reduzir a qualidade. 

• Lição 5: recuperação. Pesquisas revelam que as empresas recebem as 

classificações mais desfavoráveis dos clientes cujos problemas não foram 

resolvidos satisfatoriamente. De fato, as empresas que não reagem eficazmente a 

reclamações dos clientes formam a falha de serviço e, assim, falham duas vezes. 

• Lição 6: surpreender clientes. Ir além das expectativas dos clientes exige o 

elemento surpresa. Empresas prestadoras de serviços que conseguem não só ser 

confiáveis, mas também surpreender o cliente no modo como o serviço é 

prestado, são realmete excelentes. 

• Lição 7: jogo justo. Os clientes esperam que as empresas prestadoras de serviço 

os tratem de maneira justa e ficam ressentidos e desconfiados quando percebem 

que estão sendo tratados de outra maneira. 

• Lição 8: trabalho de equipe. A presença de “companheiros” de serviço é uma 

dinâmica importante para incrementar a motivação dos funcionários para prestar 

serviço. Não se deveria deixar a criação da equipe de serviço ao acaso. 

• Lição 9: pesquisas com funcionários. Pesquisas com funcionários são tão 

importantes para o aperfeiçoamento do serviço quanto pesquisas com o cliente   

• Lição 10: liderança de servidores. A transmissão de um serviço excelente 

requer uma forma especial de liderança. A liderança deve favorecer os 

servidores, inspirando-os e facilitando seu trabalho.  

Para Bateston e Hoffman (2001, p. 14) experiências satisfatórias muitas vezes 

são geradas quando os funcionários respondem aos consumidores de um modo que 

ultrapasse as expectativas desses consumidores e o que havia sido projetado. Um 

desempenho condizente com as expectativas dos clientes gera um nível mínimo de 

satisfação. Somente ao exceder muito as expectativas do cliente é que se obtém um alto 

nível de satisfação. 

  

 “Clientes leais tendem a recompensar seus fornecedores com aumento de 
renda. Devido aos altos riscos percebido nos serviços, os clientes leais 
tendem a concentrar suas compras em fornecedores que confiam. Podem até 
estar preparados para pagar um preço mais alto em troca de níveis reduzidos 
de risco percebido”. (Bateson e Hoffman, 2001, p. 349). 
 

 À medida que o cliente adquire confiança com o profissional de atendimento, o 
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nível de risco percebido fica reduzido para eles e consequentemente para a sua empresa. 

A probabilidade destes consolidarem uma transação com os profissionais em quem 

confiam é muito maior e mais cômodo, pois encontrar outro profissional em que eles 

confiem leva tempo.  

 Os profissionais de atendimento são de extrema importância na obtenção dos 

objetivos e oportunidades de uma agência de propaganda, estes são os responsáveis pela 

relação com os clientes, quanto mais próxima sua relação com estes maior será a chance 

de fideliza-los, buscando uma relação que ofereça vantagens mutuas tanto para o 

cliente, como para a agência. 

 Agências de propaganda buscam lucro, como qualquer outra organização 

comercial, e para atingi-lo criam valor para seus clientes. Indivíduos fiéis, garante a 

empresa lucratividade a longo prazo, já que acabam utilizando mais vezes os seus 

serviços, os consumidores de serviços, são pessoas exigentes que sabem o que querem, 

existe uma gama enorme de ofertas e oportunidades que estes podem escolher, a sua 

permanência na empresa não depende mais somente do que a empresa tem a oferecer e 

sim do que estes clientes desejam encontrar nela. Assim o profissional de atendimento 

precisa definir com o cliente qual será a melhor maneira para satisfazer suas 

necessidades. Por este motivo é importante que haja uma relação de confiança entre 

ambas as partes, para que estes possam discutir qual será a melhor solução a ser tomada. 

 Estes profissionais buscam a satisfação das necessidades e a realização dos 

desejos de seus clientes, por meio da concepção de serviços que supram suas 

expectativas. 

 Os clientes de uma agência de propaganda sentem a necessidade de manter uma 

relação continua com a mesma, pois a confiança adquirida por um relacionamento a 

longo prazo, lhe traz resultados intangíveis, como a confiança e a comodidade por já 

conhecer a empresa e ter a certeza que esta sempre o ajudará a tomar a decisão certa.  

  A preocupação voltada à satisfação das necessidades do cliente, buscando a 

fidelização dos mesmos através de uma relação de parceria e reciprocidade, não diz 

respeito apenas ao cliente ser fiel, é necessário também que os profissionais de 

atendimento sejam fiéis a seus clientes, no sentido em que estes profissionais busquem 

incessantemente artifícios para satisfazer qualquer necessidade que seu cliente tenha ou 

venha a ter. 
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 A conquista e retenção dos clientes é a base da sustentação de qualquer empresa 

a longo prazo, a medida em que cada vez mais a robotização invade o dia-a-dia das 

pessoas, percebe-se a necessidade das relações entre estas que criam e dão origem as 

atividades interpessoais.   

 A função do profissional de atendimento, jamais será possível ser trocada por 

máquinas, mas nem por isso deixa de ser inovada e adaptada as necessidades especificas 

de cada cliente ou mercado. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 (In) felizmente não podemos tratar a integração dos profissionais de atendimento 

de uma agência de propaganda com seus clientes como algo simples de se conseguir, 

como se fosse uma “receita de bolo”, onde se juntam os ingredientes pré-estabelecidos e 

consegue-se atingir os objetivos da empresa. O processo de conhecimento humano é 

extremamente mutável e dinâmico. Trabalhar com pessoas, requer criatividade para que 

se consiga surpreender e encantar sempre. 

 Nos últimos tempos, o mundo passou por diversas mudanças. Ficar parado hoje, 

sem se inovar, significa andar para trás. Devido a estas mudanças, as empresas também 

precisaram se modificar. Com isso surge também um novo perfil de consumidor, mais 

exigente e consciente de seus direitos. Por este motivo, devemos considerar a relação 

pessoal, um fator determinante para a fidelização de clientes de uma agência de 

propaganda. 

 Os profissionais de atendimento, com o intuito de manter clientes fiéis, precisam 

estar sempre se atualizando, pois as empresas estão em constante mudança. Somente 

assim estes profissionais conseguirão se integrar ao dia-a-dia tanto de seu cliente, 

quanto com a empresa do mesmo. Além disso, devem buscar incessantemente a 

superação das necessidades de seus clientes, o que também muda dependendo de como 

anda o seu mercado de atuação. 

 Estes profissionais precisam possuir um perfil de liderança, para conseguir 

desenvolver um papel estrategista e negociador. 

 Através da pesquisa teórica desenvolvida neste trabalho, foi possível observar 

que para fidelizar clientes de agência de propaganda, é necessário que os profissionais 
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de atendimento consigam envolvê-los a fim de criar empatia entre os mesmos e a 

empresa, isso fará com que estes permaneçam mais tempo dentro da empresa.  

 Para que isso ocorra, é necessário que os profissionais de atendimento conheçam 

profundamente os seus clientes, além de saber ouvi-los atentamente. Esta é uma das 

características que os profissionais de atendimento necessitam possuir para desenvolver 

um melhor trabalho juntamente com seus clientes, estes profissionais são como um 

“administrador de relacionamentos”, entre empresa e cliente. 

 Com a realização desta pesquisa, foi detectada a necessidade de expandir os 

estudos sobre a fidelização dos clientes de agência de propaganda. Recomenda-se para 

os próximos trabalhos que sejam realizadas quali - entrevistas com atendimentos para 

categorizar seus atributos e cruzá-los com os dados aqui apresentados. 

 Destaca-se que o estudo foi desenvolvido para clientes de agências de 

propaganda, porém o conceito de fidelização pode ser utilizado para qualquer outro 

ramo de atividade. 

 A proposta deste trabalho foi somente o início de uma experiência de melhor 

aprender sobre a fidelização de clientes, devendo ser sempre aprimorada e analisada, 

pois as pessoas estão mudando rapidamente e as empresam precisam ser aperfeiçoadas 

sempre. 
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- (...) Que significa dizer “cativar”? 
- É uma coisa muito esquecida disse a raposa. Significa “criar laços”. 
- Criar laços? 

         - Exatamente disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto 
exatamente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não 
tens também necessidade de mim. (...) Mas, se tu me cativar, nós teremos necessidade 
um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo.  
 

Antoine de Saint-Exupéry  


