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Resumo: De acordo com mercado atual caracterizado pela ampla concorrência, antes 
concentrado nas grandes redes bancárias, o cliente está cada vez mais propenso a buscar 
novas experiências, principalmente quando não se sentem satisfeitos com os serviços 
oferecidos. Com os crescentes avanços tecnológicos surgem condições diferenciadas como 
abertura de contas, cartão de crédito, dentre outros itens que agradam o perfil de um novo 
consumidor que busca praticidade e menos burocracia. Objetivou-se analisar a forma que um 
gerente de contas que atende a microempreendedores individuais em uma rede de banco 
privado de João Pessoa/PB, encontra atuante no âmbito do marketing de relacionamento 
utilizando-o como aliado de forma a manter-se competitivo no cenário descrito. Utilizando-se 
de uma metodologia de caráter exploratória, descritiva, estudo de caso e analítica, e de uma 
pesquisa de natureza quali-quantitativa, apresentam-se resultados positivos no aspecto do 
adequado entendimento e importância que esta técnica estratégica em questão pode 
proporcionar como retorno. A análise dos resultados desperta também para pontos 
fundamentais que carecem de maiores investimentos, como capacitação de colaboradores, 
visando proporcionar um atendimento consultivo aos clientes, buscando identificar e atender 
suas necessidades para construir relações duradouras com benefícios para ambas às partes, 
porém o alinhamento estratégico junto à equipe é fundamental para o sucesso. A pesquisa 
apresenta à classe bancária a nova realidade vivida pelo segmento, evidenciando um alerta as 
grandes corporações e seus profissionais que as boas práticas serão fundamentais para 
alcançar os resultados desejados, assim como na manutenção e conquista de potenciais 
consumidores.  
 

Palavras-Chave: Marketing de serviços, gestão de relacionamento com o cliente, marketing 
atual. 
 

 

 



 

 

 

1. Introdução 

 A rede bancária brasileira vem passando por diversas transformações e readequações 

conforme avanços tecnológicos e flexibilizações legais, as quais demandam que novas e/ou 

consolidadas empresas surjam propondo condições diferenciadas de negócios, taxas bancárias 

vantajosas e estimuladoras de financiamentos, empréstimos e rentabilidades mais favoráveis 

em investimentos, praticidade para abertura de contas correntes, oferecimento de cartões de 

crédito sem anuidades, entre outros benefícios proporcionados aos clientes devido a livre 

concorrência e crescente expansão digital. 

Nesse novo cenário onde grandes redes bancárias estão se tornando cada vez mais 

dominantes e maiores em suas operações, os novos entrantes atuam direcionados sobre pontos 

fracos e oportunidades encontradas relacionadas à insatisfação por parte dos públicos-alvo, 

atende assim, a uma nova realidade de consumidores conectados, sempre informados, cada 

vez mais exigentes, que agem de forma crítica e analítica e, que valorizam a praticidade sem 

dispensar o atendimento e os benefícios numa perspectiva pautada fundamentalmente na 

qualidade. 

Esta pesquisa busca demonstrar a importância do marketing de relacionamento para 

atuação dos gerentes de contas de micro empreendedores individuais (MEI) de uma rede 

bancária privada no município de João Pessoa/PB. Dentre os fatores primordiais para sua 

atuação num segmento atual caracterizado por ser altamente competitivo e dinâmico, 

demonstra-se a necessidade de melhor avaliar-se por parte dos gestores o ambiente interno e a 

atuação dos gerentes das principais agências da rede bancária em questão, considerando 

principalmente a disparidade de cenários encontrada numa instituição que atua num país com 

dimensões continentais como o Brasil, apresentando-se relatórios com indicadores que devem 

ser readequados para que o objetivo geral da organização seja preservado e atingido. 

O objetivo central da pesquisa foi evidenciar a utilização do marketing de 

relacionamento como diferencial competitivo para a atuação de um gerente de contas 

bancárias atuante no segmento MEI, almejando proporcionar à classe trabalhadora melhoria 

nas condições e qualidade da execução de sua atividade diária pautada na eficiência dos 

processos e eficácia dos objetivos. 

 



 

 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Marketing no Mercado Atual 

Se num primeiro estágio as quatro variáveis de McCarthy (1960 apud Lima Junior, 

2014), produto, preço, distribuição e comunicação conduziam o marketing a uma vertente 

econômica na relação material e consumidor. Kotler e Keller (2012) reclassificam os 

compostos em pessoas, processos, programas e performance, apresentando a condição social 

para solucionar a nova necessidade de demanda. 

Na visão de Las Casas (2019), a competitividade do comércio acarreta a criação de 

diversos grupos de públicos alvo, dividindo cada vez mais o mercado. Para o autor, esta 

fragmentação não é bem vista, já que gera a necessidade de um atendimento de excelência, 

pois existe o risco de “prejudicar um pouco o alcance da satisfação dos consumidores; afinal, 

as mudanças constantes prejudicam o conhecimento”. 

É da competência do marketing também, a estratégia do produto em si, devendo ser 

estudado “O que produzir e o que vender, o que acrescentar ou mudar, o que evoluir no 

produto, o que eliminar, bem como a análise do ciclo de vida do produto (CVP) e, ainda, 

quantos produtos a empresa deve ter em seu portfólio” (Las Casas, 2019), dessa forma, 

consegue-se satisfazer o conjunto de desejos do maior número de consumidores. 

 

2.2. Estratégias de Marketing 

Para Las Casas (2019), “o pensar estratégico é um exercício mental que deve ser 

desenvolvido a partir de uma base sólida de conhecimentos, tanto de mercado e de seus 

subgrupos como também das limitações dos recursos da empresa”. Ele considera este ato 

importante para auxiliar “os administradores a aperfeiçoarem seu desempenho e a darem 

coerência e sentido para as atividades das organizações”. 

Kotler e Armstrong (2015) mencionam que não adianta as empresas se voltarem para 

todos os compradores, popularmente falando, é errado “sair atirando para todos os lados”. O 

mais indicado, é identificar o público específico que possam melhor atender, com um maior 

número de aceitação e mais lucrativo, “Elas precisam desenvolver estratégias de marketing 

orientadas para o cliente que construam o relacionamento certo com os clientes certos”. 

 



 

 

 

2.3.Marketing de Serviços 

O setor de serviços está em constante crescimento, de acordo com Kotler e Armstrong 

(2015), atualmente, esta esfera é responsável por quase 65% do produto interno bruto (PIB) 

norte-americano. Além disto, eles exemplificam a enorme diversidade deste comércio, entre: 

Organizações públicas, privadas sem fins lucrativos e as organizações empresariais, nesta está 

incluída as instituições bancárias, objeto principal deste trabalho. 

Conforme Las Casas (2019), o planejamento de serviços é sinônimo de planejamento 

de bens de consumo, e que “Uma empresa prestadora de serviços interage com seu ambiente 

da mesma forma que as empresas de outros setores”.  

Kotler e Armstrong (2015) apontam a importância em considerar quatro características 

especiais dos serviços ao elaborar seus programas de marketing, são elas: intangibilidade, 

inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. Segue aFigura1 que identifica cada uma 

dessas características. 

 

Figura1 – Características dos serviços. Fonte: Adaptado de Kotler e Armstrong(2015) 

Para fundamentar esse argumento, os autores dividiram os serviços em quatro 

categorias, são elas: serviços físicos que envolvem diretamente o corpo do cliente (ex.: 

hospedagens, transportes urbanos); serviços físicos que envolvem o patrimônio do cliente 

(ex.: transporte de mercadorias); serviços não físicos que envolvem a mente do cliente (ex.: 

entretenimento, educação); e os serviços específicos para processamento de informação (ex.: 

internet banking, seguro, contabilidade). Então, para uma melhor eficácia, é indicado agregar 

as quatros primeiras características com essas últimas quatro categorias (LIMA JUNIOR, 

2014). 



 

 

 

De acordo com Cobra (2009), para as empresas prestadoras de serviços, o marketing 

deve ser bastante explorado e instigante, já que necessitam do consumo repetitivo dos seus 

clientes. Para ele “é preciso criar uma cadeia de serviços para atender às expectativas e 

anseios de clientes distribuidores e consumidores”, a utilização de combinação de serviços é 

interessante para este autor. 

Outro ponto de extrema importância para o marketing de serviços é a modernização 

das empresas com a tecnologia, onde os empresários devem ficar atentos às tendências. Nos 

dias atuais, os consumidores consideram relevantes tanto a modernização nos espaços físicos 

quanto às ferramentas sem fio, isto é, aos serviços oferecidos via internet, seja na compra e 

venda, quanto nas informações, tendo em vista que a internet se tornou a principal fonte de 

pesquisa para a maioria dos consumidores. A tecnologia facilita as transações ao oferecer um 

veículo direto para fazer compras e conduzir negócios. Como também abre caminho para que 

os clientes aprendam, pesquisem e colaborem mutuamente (ZEITHANL, BITNER e 

GUNLER, 2014). 

 

2.4.Marketing de Relacionamento 

As empresas disputam hoje uma guerra sem trégua, seja para seu crescimento ou 

sobrevivência no tão competitivo mercado global, Cobra (2009) aponta que a busca por 

parcerias com clientes e fornecedores, torna o relacionamento a principal arma para enfrentar 

esta luta no mercado. 

Las Casas (2019) confirma esta tendência ao afirmar que o marketing de 

relacionamento vem sendo direcionado tanto para a relação da empresa e seus clientes finais 

como para seus intermediários, criando valor em cadeia.  

O marketing de relacionamento é um meio de aproximação com o cliente, a fim de que 

este sinta-se importante, o que, muitas vezes, impacta na efetivação da compra (MCKENNA, 

1993, apud JUNGES; GIACOMOLLI, 2019) 

É o relacionamento integrado, com o objetivo de criar relações permanentes com todas 

as pessoas e empresas envolvidas no processo (KOTLER e KELLER, 2012). 

 

 

 



 

 

 

 

Ainda de acordo com Kotler e Keller (2012), o marketing de relacionamento possui 

quatro componentes-chave: clientes, funcionários, parceiros de marketing (canais, 

fornecedores, distribuidores, revendedores, agências) e os membros da comunidade financeira 

(acionistas, investidores, analistas), sempre visando gerar prosperidade e equilibrar o retorno a 

todos os envolvidos. 

 

2.5.Gestão do Atendimento e Relacionamento 

Para um relacionamento comercial satisfatório, para ambas as partes, é de extrema 

importância que a empresa conheça o perfil e interesses dos clientes para só então conseguir 

ter uma oferta adequada, o consumidor deve ser o centro das decisões, é o princípio e o fim da 

motivação de produção da indústria. Para Zenone (2017) “conhecer o cliente não significa 

apenas analisar seu comportamento no momento de compra, seus hábitos, características e 

desejos, mas também analisar seu potencial e sua lealdade em relação ao produto ou marca”. 

A satisfação do cliente deve ser a principal preocupação do empreendedor, por este 

motivo, o marketing de relacionamento é decisivo para o sucesso, é com a gestão de 

atendimento que a empresa consegue, assim como citado, conhecer o cliente e fidelizá-lo. 

Nos dias atuais, melhor dizendo, no tempo pós-moderno, com a chegada dos meios de 

comunicações virtuais e, principalmente, as redes sociais, o relacionamento comercial se 

tornou mais fácil, rápido e eficaz.  Esse ponto é analisado por Las Casas (2019), onde este 

pontua que: “como esses canais de comunicação facilitam a interação dos consumidores com 

as empresas em discussões de grupos, muitas delas estão utilizando esses meios para 

desenvolver uma análise dos comentários para o aperfeiçoamento e melhorias de qualidade”. 

Uma estratégia bem utilizada nas empresas que possuem um bom gerenciamento de 

marketing de relacionamento é o encantamento do cliente por meio de estimulo emotivo, onde 

o colaborador, com todos os dados coletados na ação de conhecimento, leva à imaginação do 

cliente todos os benefícios da sua oferta. Segundo Las Casas (2019), esta técnica tanto facilita 

a venda, quanto fideliza o consumidor. 

 

 

 



 

 

 

2.6.CustomerRelationship Management – CRM 

A sigla CRM é derivada do inglês CustomerRelationshipManegement, traduzido para 

a língua portuguesa temos a Gestão do Relacionamento com o Cliente. Com a necessidade de 

coletar e armazenar dados dos clientes, foi desenvolvida uma ferramenta tecnológica, somada 

à um conjunto de práticas, estratégias de negócio focadas no cliente. O CRM é a aplicação 

dos valores e estratégias do Marketing de Relacionamento, com ênfase no relacionamento 

empresa-cliente, que proporciona uma estrutura prática e dependente da ação humana e da 

Tecnologia da Informação, para construir relacionamentos a longo prazo (ZINN; JOAS, 

2018). 

O CRM envolve o marketing, as vendas, o serviço e a tecnologia, bem como todas as 

áreas organizacionais. Por isso, devemos entender que é necessário que todas as áreas da 

organização trabalhem pelo objetivo comum de melhorar a eficiência e a eficácia do 

atendimento ao cliente através de ações de relacionamento conjuntas que possam agregar 

valor aos públicos de interesse da empresa (ZENONE, 2017). 

A utilização desta ferramenta beneficia desde a captação do cliente em potencial até 

no auxílio à retenção, se tornando assim, uma estratégia de negócios. “Com as informações 

captadas, é possível também detectar as ameaças e oportunidades e preparar a empresa para 

criar estratégias administrativas para enfrentar novos desafios e continuar competitiva no 

mercado” (SOUZA, et. al., 2018). 

Assim, com a utilização do CRM, a empresa passa a possuir informações que, 

possivelmente, os concorrentes não possuem, tendo a oportunidade de se posicionar de 

maneira diferenciada, competitiva e personalizada diante dos verdadeiros investidores do 

negócio. (SOUZA, et. al., 2018). 

 

3. Metodologia 

Com base nos objetivos (gerais e específicos) traçados e supramencionados, esta 

pesquisa apresenta uma metodologia de caráter exploratória, descritiva, analítica e estudo de 

caso como bases que contribuíram para a realização desta. 

 

 



 

 

 

 

Constitui-se como exploratória pelo fato de utilizar levantamento de dados 

bibliográficos, aplicação de questionário online, e apreciação de circunstâncias para melhor 

entendimento sobre determinado cenário em questão. Segundo Kotler e Keller (2012), a 

pesquisa exploratória tem como meta demonstrar a real natureza do problema e sugerir 

possíveis soluções ou novas ideias. 

A pesquisa apresenta caráter descritivo, como relata Gil (2002), visto que um dos 

objetivos é estudar as características de um determinado grupo, buscando o aperfeiçoamento 

em relação aos conhecimentos sobre os gerentes de conta em questão, e também por ter uma 

técnica padronizada para coleta de dados, o questionário. 

Além de exploratória e descritiva, a pesquisa também é analítica, visto que será 

analisado o cenário do marketing de relacionamento encontrado na instituição financeira 

privada com um olhar específico sobre o nicho de atendimento a microempreendedores 

individuais. 

Outra metodologia adotada nesta pesquisa foi estudo de caso; por se tratar de uma 

pesquisa bastante específica. Ele se refere a um levantamento mais profundo de todos os 

aspectos de determinado caso (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Conforme Yin (2015), um estudo de caso é uma investigação empírica direcionada a 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Portanto, utiliza-se o 

estudo de caso para esclarecer situações, dado que sua abrangência facilita a coleta e análise 

de dados. 

A abordagem do método que alicerça esta pesquisa é de natureza quali-quantitativa, 

mesmo que em reduzida escala sejam utilizados dados coletados através de questionário e 

entrevista. E, por não se tratar de uma amostra expressiva, não tendo como viés principal 

tratar sobre dados quantitativos, busca-se analisar qualitativamente a concepção do contexto 

do problema, entender o porquê, observando especificamente práticas vivenciadas no 

cotidiano por gerentes de contas bancárias de microempreendedores individuais de uma 

instituição bancária privada da cidade de João Pessoa/PB, por meio da aplicação de um 

questionário direcionado a estes profissionais, do uso do questionário fundamentado na 

parametrização de respostas baseada na Escala Likert e como métrica de avaliação do cenário 

vivenciado na rotina de gerentes de contas de bancos privados.  



 

 

 

 

Com relação à população e amostra da pesquisa, foram abordados na totalidade os 

gerentes de contas bancárias da instituição privada ora analisada, nesta pesquisa se remetendo 

a 16 (dezesseis) profissionais que laboram em 16 (dezesseis) agências distribuídas no 

município de João Pessoa, onde a participação deu-se por meio de link enviado por e-mail 

para acesso ao questionário eletrônico, o qual dispõe de 10 (dez) perguntas que foram 

aplicados no período compreendido de 25 a 30 de outubro de 2019.  

 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

Neste item será abordada a percepção sobre o cenário encontrado na instituição 

bancária privada na cidade de João Pessoa/PB, sob o enfoque prático do cotidiano dos 

profissionais alvos da pesquisa. 

 

4.1.Coleta de Dados 

Foi realizado um estudo de caso apoiado pela aplicação de questionários e entrevistas 

composto por 10 (dez) questões, onde 9 (nove) foram questões fechadas e 1 (uma) questão foi 

de cunho aberta. O respectivo questionário foi respondido na totalidade por 16 (dezesseis) 

gerentes das 16 (dezesseis) agências observadas, todos enquadrados como gerentes de contas 

correntes da tipologia pessoa jurídica, mais especificamente de empresas do segmento de 

microempreendedores individuais. 

Essas questões foram definidas de modo que mantivesse a parametrização das 

respostas, a fim de evitar conflitos e extrair essencialmente as informações úteis para o 

objetivo primordial da pesquisa. 

 

4.2.Resultados Obtidos 

Os resultados desta pesquisa serão apresentados inicialmente de forma quantitativa, 

onde serão demonstrados os dados obtidos conforme aFigura 2 apresentada, a seguir, em uma 

simples exposição da amostra realizada em números absolutos das respostas dos 16 

(dezesseis) gerentes entrevistados.  

 

 



 

 

 

Figura 2 – Respostas ao questionário aplicado. Fonte: Elaborada pelos próprios autores (2019) 

 

4.3.Análise SWOT 

Abaixo (Figura 3)são expostas algumas variáveis relacionadas ao ambiente interno 

(forças e fraquezas) e também ao ambiente externo (oportunidades e ameaças) da empresa 

objeto desta pesquisa. Dentre as variáveis identificou-se como as principais a serem 

destacadas: 

 

Figura3 – Análise SWOT. Fonte: Elaborada pelos próprios autores (2019) 

Questões Concordo Conc. Parcial Indiferente Disc. Parcial Discordo
1 10 (62,50%) 5 (31,25%) 1 (6,25%) - -
2 13 (81,25%) 2 (12,50%) - - 1 (6,25%)
3 13 (81,25%) 3 (18,75%) - - -
4 9 (56,25%) 5 (31,25%) - 1 (6,25%) 1 (6,25%)
5 9 (56,25%) 7 (43,75%) - - -
6 9 (56,25%) 6 (37,50%) 1 (6,25%) - -
7 11 (68,75%) 3 (18,75%) - 1 (6,25%) 1 (6,25%)
8 4 (25,00%) 6 (37,50%) - 6 (37,50%) -
9 7 (43,75%) 9 (56,25%) - - -

QUESTIONÁRIO



 

 

 

Com relação aos itens destacados como relativos ao ambiente interno, ressalta-se 

como forças a grande rede de agências para atendimento presente em diversos bairros do 

município de João Pessoa, geralmente situadas em locais onde a concorrência, principalmente 

de instituições privadas costuma não se fazerem presentes. Além da quantidade de pontos de 

atendimento, destaca-se o número de gerentes de contas de relacionamento pessoa jurídica 

para o nicho de microempreendedores individuais, 16 (dezesseis) profissionais capacitados e 

voltados ao negócio e que realizam atendimentos usando o marketing de relacionamento 

como diferencial de atuação. 

Sequenciando-se com as fraquezas, dentre elas sobressaísse a necessidade de maior 

capacitação de todo o quadro de colaboradores, seja dos funcionários que atendem 

diretamente os clientes, como os funcionários ou prestadores de serviço que atendem também 

os clientes e os próprios colaboradores, por exemplo, em serviços de suporte, sempre 

objetivando alcançar maior satisfação por meio do atendimento consultivo, visando atender 

necessidades e superar expectativas dos clientes. 

Com relação aos fatores externos, entre as oportunidades observa-se a questão da 

expansão a nível nacional do segmento de microempreendedores individuais, onde políticas 

governamentais vêm estimulando pequenos prestadores de serviços a aderir a formalização de 

pequenas empresas e assim, sair da informalidade, gerando emprego e renda. 

Devido a ser um segmento de ampla concorrência, o setor bancário vive um 

momento de readequação com o surgimento de novos bancos digitais, rompendo o modelo 

tradicional com canal de agências bancárias lotadas em alguns casos ou burocratizados 

processos no aspecto do atendimento. Essa mudança, por sua vez, também se reflete no 

comportamento dos clientes, pois com o uso das tecnologias proporcionadas por meio dos 

aplicativos de smartphones é possível fazer a abertura de contas correntes, aquisição de 

maquinetas para solucionar recebíveis de cartão de crédito, e também fazer com que haja uma 

prática migração e abandono do modelo anterior e tradicional de relacionamento bancário.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4.Matriz GUT 

Com o uso diário da Matriz GUT, o profissional terá o apoio para auxiliar o fluxo de 

execução de suas demandas, assim como também na resolução de problemas, adequando a 

tomada de decisões de acordo com os objetivos. Trata-se de uma técnica semelhante e 

complementar a análise SWOT que estabelece critérios para classificação de prioridades das 

atividades baseadas na gravidade, urgência e tendência. 

Dentre as principais demandas relatadas destacam-se a abertura de conta, empréstimos 

e financiamentos, definição de limites de crédito, soluções de recebimento, meios de 

pagamento, acessos a dispositivos de autoatendimento, gravação de senhas, dispositivos de 

segurança, pagamentos e transferências, dúvidas em extratos, ligações telefônicas, além do 

atendimento presencial de caráter pessoal. 

Devido a ser um segmento de ampla concorrência, o setor bancário vive um momento 

de readequação com o surgimento de novos bancos digitais, rompendo o modelo tradicional 

com canal de agências bancárias lotadas em alguns casos ou até mesmo burocratizados 

processos no atendimento. Essa mudança também se reflete no comportamento dos clientes. 

A Figura 4, apresenta a Matriz GUT concebida para o estudo ora em apreço. 

 

Figura4 – Matriz GUT aplicada. Fonte: Elaborada pelos próprios autores (2019) 

 

 

 



 

 

 

 

Em se tratando destes principais aspectos supracitados, a empresa deverá iniciar um 

planejamento para adequação e atuar estrategicamente, integrando todos os colaboradores e 

parceiros para atuar fortemente no relacionamento e buscar a satisfação dos clientes, visando 

o estabelecimento de relacionamentos duradouros e sem deixar de observar o mercado 

externo e suas tendências concorrenciais. 

 

5. Considerações Finais 

Dentre os resultados obtidos com esta pesquisa, pode-se afirmar em números 

predominantemente majoritários que há uma realidade de concordância entre as práticas 

corporativas e as percepções dos gerentes de relacionamento dos microempreendedores 

individuais da instituição privada do município de João Pessoa/PB. 

Das 9 (nove) perguntas fechadas realizadas através de questionário online, 7 (sete) 

apresentaram respostas positivas, seja total ou parcial, em percentual superior a 90%, 1 (uma) 

acima de 85% e apenas 1 (uma) com discordância parcial. 

O ponto influenciador deste item que contraria os demais abordava a diversidade 

geográfica do Brasil, onde o questionário ressaltou uma deficiência de critério segundo 

avaliação dos entrevistados, onde de uma ponderação por parte dos superiores que estipulam 

os objetivos de cada agência bancária para que a empresa possa através de seus funcionários 

manter um padrão de atendimento independente da região ocupada. 

Dentre os funcionários que afirmaram positivamente nas 7 (sete) respostas, 5 (cinco) 

apresentaram a concordância parcial, o que suscita um novo questionamento quanto a 

necessidade de um realinhamento estratégico geral com vistas a reduzir ruídos de 

comunicação e contribuir para uma linha de trabalho focada em objetivos alinhados. A partir 

deste estudo, todos os gerentes de contas de microempreendedores individuais da região e do 

país poderão ter um parâmetro a se correlacionar a sua especificidade local; buscando gerar 

um padrão eficiente de atendimento; observar pontos positivos e negativos; definir conflitos e 

estabelecer prioridades; fortalecer o marketing de relacionamento como um importante aliado 

em qualquer fase do contato, seja para prospecção, rentabilização, fidelização, retenção e 

reconquista de clientes. 
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