
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 1 

O processo de gestão de clientes como uma ferramenta estratégica: uma 
análise do mercado de abastecimento de carne bovina na região da 

grande Dourados/MS 
 
 

Rosemar José Hall (UFGD) rjhall@ibest.com.br 
 

Sandro Maroso  Bones (IAGRO) sandrobones@brturbo.com.br 
 

Alencar Garcia Bacarji (UNIDERP) alencarbacarji@gmail.com 
 
  

Resumo 
A competitividade é crescente no Sistema Agroindustrial (SAG) e nas empresas de abastecimento 
de carne não é diferente. O processo de gestão dos clientes torna-se uma ferramenta estratégica 
importante. O objetivo desse trabalho foi verificar como se dá o processo de gestão de clientes 
nas empresas de abastecimento de carne bovina na região da grande Dourados/MS, utilizando a 
metodologia de modelo de mapas estratégicos de Kaplan e Norton. Observou-se que a gestão 
dos clientes pelas empresas abastecedoras de carne na região de Dourados/MS é, ainda, de 
forma limitada. Ao final algumas sugestões são oferecidas para a melhoria do processo de 
gestão de clientes. 
Palavras-Chave: Mapas estratégicos; gestão de clientes; cadeia da carne. 
 

 
1. Introdução 

Na era industrial, as empresas criavam valores ao transformar matérias-primas em 
produtos acabados. A economia baseava-se principalmente em ativos tangíveis – estoques, 
terrenos, fábricas e equipamentos, e as organizações eram capazes de descrever e documentar 
suas estratégias de negócios por meio de ferramentas financeiras, como livros contábeis, 
demonstração do resultado e balanços patrimoniais. Na era da informação as empresas precisam 
cada vez mais criar e mobilizar ativos intangíveis, por exemplo, de relacionamento com clientes; 
habilidades e conhecimento dos empregados; tecnologia da informação e uma cultura 
organizacional que estimule a organização, a solução de problemas, além de melhorias gerais na 
organização, (KAPLAN; NORTON 2004). 

Embora os ativos intangíveis sejam hoje importantes fontes de vantagens 
competitivas, não se dispunha de ferramentas para descrevê-los e para determinar o valor por eles 
criados. Esse valor não é próprio de nenhum ativo intangível isolado decorre de todo um conjunto 
de ativos e da estratégia que os interliga.  O mapa estratégico possibilita que a organização 
descreva e ilustre em linguagem clara e geral seus objetivos.  

O Sistema Agroindustrial (SAG) sente os impactos da competitividade que aumenta a 
necessidade de estratégias para melhorar o seu desempenho. A estratégia nunca foi tão 
importante quanto no atual ambiente do agronegócio. O mercado de carne bovina não é 
indiferente a esse processo. As empresas de abastecimento de carne bovina devem estar atentas às 
mudanças e formular estratégias para serem competitivas. A gestão dos clientes é uma ferramenta 
estratégica. 
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Busca-se nesse trabalho verificar como se dá o processo de gestão de clientes nas 
empresas de abastecimento de carne bovina na região da grande Dourados/MS, conforme o 
modelo de mapas estratégicos de Kaplan e Norton. Especificamente, pretende-se verificar e 
analisar se as empresas operacionalizam suas estratégias de marketing voltadas para o produto ou 
para o cliente e, ainda, verificar se há influência do processo de gestão de clientes na 
competitividade das empresas de abastecimento de carne bovina na região da grande 
Dourados/MS. Ao final espera-se fornecer subsídios para a melhoria do processo de gestão de 
clientes. 

Nesta pesquisa existem algumas limitações. A primeira é que o modelo de mapas 
estratégicos proposto por Kaplan e Norton preconiza quatro processos de criação de valor: 
processos de Gestão Operacional, Processos de Gestão de Clientes, Processos de Inovação e 
Processos Regulatórios e Sociais. E esses processos estão interligados a quatro perspectivas do 
sistema avaliação de desempenho denominado “Balanced Scorecard”, que são elas: financeira, do 
cliente, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. O presente trabalho apenas avalia 
o processo de gestão de cliente na perspectiva dos processos internos. E a segunda limitação é 
que o objeto de estudo foi a sub cadeia B, da cadeia da carne bovina do MS na região de 
Dourados/MS, levando em consideração as empresas de abastecimento do mercado local. 
Limitado às empresas locais desse segmento.  

Para obterem-se resultados mais precisos o ideal seria aplicar por completo o modelo 
de mapas estratégicos e ampliar o número de empresas pesquisadas. Como não houve 
possibilidades desse aprofundamento indica-se como sugestão de próximas pesquisas. 
 
2. Método 

Para avaliar o ambiente de negócios no segmento de abastecimento de carne bovina 
na região da grande Dourados/MS, foi utilizada a metodologia de Mapas Estratégicos de Kaplan 
e Norton (2004), a partir da análise de relatórios técnicos e de dados internos de empresas do 
segmento. O trabalho de campo foi desenvolvido através de entrevista semi-estruturada junto aos 
executivos em dois frigoríficos, sendo os mais importantes da sub-cadeia B da carne bovina na 
região de Dourados/MS, no mês de dezembro de 2004. Este instrumento é definido por Merriam 
(1998) como um guia composto de questões ou problemas a serem explorados, em que nem a 
ordem das questões, nem as palavras são pré-determinadas, e as respostas significativas são 
obtidas a partir de boas questões. 

O método de amostragem utilizado foi intencional. A coleta de dados foi 
implementada junto aos executivos responsáveis pela área de venda de carnes. Os grupos de 
questões foram construídos privilegiando o processo de gestão dos clientes de Kaplan e Norton 
(2004): Selecionar Clientes, Conquistar Clientes, Reter Clientes e Cultivar relacionamento com 
os clientes. 

A definição de sub-cadeia B da carne bovina utilizada no presente trabalho é a mesma 
usada por Michels, Sprosser e Mendonça (2001), para a caracterização da cadeia da carne bovina 
no MS, ou seja, um conjunto de empresas que processam produtos idênticos ou semelhantes 
quanto à constituição física, baseados na mesma matéria-prima, de modo que podem ser tratadas 
analiticamente, tomando-se cada elo da cadeia agroindustrial da carne. 
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3. Pressupostos Teóricos 

Divide-se os pressupostos teóricos em três partes, onde é caracterizado o mercado da 
carne bovina, descreve-se o modelo de Mapas Estratégicos, proposto por Kaplan e Norton (2004) 
e determina o processo de Gestão de Clientes, como verifica-se nos itens seguintes. 

 
3.1. Caracterização do mercado da Carne Bovina  

No mercado da carne bovina a oferta ainda não está baseada na demanda dos 
consumidores e os processos gerenciais estão voltados para o produto, o cliente ainda não é visto 
como fator determinante no processo de gestão. As perspectivas do agronegócio determinam que 
haja uma tendência de coordenação da industrialização e produção determinada pelo varejo. O 
consumidor determina suas opções de compra e faz com que o varejo pressione os seus 
fornecedores e assim sucessivamente. No mercado da carne bovina não é diferente, dessa forma a 
empresa frigorífica deve a cada dia buscar a reestruturação para atender as exigências do novo 
consumidor. 

As recentes mudanças impõem novas formas de organização, atuação e articulação 
entre os agentes econômicos públicos e privados. O estado, antes “protetor” e intervencionista, 
vem assumindo posturas menos defensivas, desregulamentando atividades e criando condições 
para a ação da concorrência nos mercados (INSTITUTO EVALDO LODI,  2000). 

 Este novo contexto tem efeitos contraditórios a curto e médio prazo. Ao mesmo 
tempo em que ele aponta para novas perspectivas, coloca também problemas e desafios a serem 
vencidos e, sobretudo, exige um grande esforço de adaptação por parte dos frigoríficos. Em busca 
de melhores condições de competitividade a indústrias vêm promovendo substancial 
reestruturação produtiva e organizacional, redefinindo estratégias e desenvolvendo novos 
mercados e produtos (INSTITUTO EVALDO LODI , 2000).  

O mercado de abastecimento da carne bovina na região de Dourados/MS, também 
não é diferente, há a mesma necessidade de busca de melhores condições competitiva. Este 
trabalho tem como objeto a gestão do cliente desenvolvida pelos frigoríficos da região de 
Dourados/MS. Para isso deve-se, inicialmente, compreender a cadeia da carne bovina no Brasil.  

A cadeia da carne bovina no Brasil é melhor compreendida quando é subdividida em 
três sub-cadeias: A, B e C. A sub-cadeia A é compreendida por indústrias em que o foco é a 
exportação da carne para outros estados e países. O setor de distribuição desta sub-cadeia é 
composto predominantemente por varejista de grande porte (hipermercados) e de médio porte 
(supermercados) Michels, Sproesser e Mendonça (2001) a sub-cadeia B tem como finalidade ao 
atendimento do mercado local da carne bovina e de outros estados.  O setor de distribuição dessa 
sub-cadeia é composto basicamente por três tipos de agentes econômicos: os entrepostos de 
carne, os corretores de carne e o médio e pequeno varejos. Michels, Sproesser e Mendonça 
(2001). Já a sub-cadeia C da carne atende em sua quase totalidade o mercado local. A 
distribuição é composta pelo pequeno e médio varejo, predominando os pequenos supermercados 
e açougues locais. A qualidade, da carne da sub-cadeia C, é duvidosa, e, é oferecida a preços 
baixos. Michels, Sproesser e Mendonça (2001).  

Na figura 1 temos uma representação das sub-cadeias da carne bovina no Mato 
Grosso do Sul. 
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FIGURA 1: Sub-Cadeias da Carne no MS. 
Fonte: Michels, Sproesser e Mendonça (2001) 

 

Este estudo enfoca a sub-cadeia B da carne bovina, que representa a comercialização 
comumente praticada em áreas tecnológica e economicamente menos desenvolvida, 
independentemente das regiões onde se encontram, e com redução em pequena escala, em nível 
de propriedade rural (INSTITUTO, 2000). De acordo com Michels, Sproesser e Mendonça 
(2001), os frigoríficos da sub-cadeia B são: de origem local; não exportadores, em sua maioria; a 
tecnologia de processo e gestão está desatualizada; abatem também para terceiros; baixa 
preocupação com a qualidade do boi; baixa capacidade de desossa; e os equipamentos estão 
obsoletos. 

Para Instituto (2000) os fatores fortemente favoráveis que apresenta a sub-cadeia B, 
na comercialização de animais, são: em primeiro lugar, a sua capacidade de comercializar ou 
agregar uma vasta quantidade de animais dispersos por um grande número de propriedades rurais 
produtoras por todo o País; em segundo lugar, a sua capacidade de atender o grande mercado de 
pequenas e médias cidades do extenso território nacional com suas particularidades regionais. E, 
os fatores desfavoráveis a essa sub-cadeia, porém, são muitos. Em primeiro lugar, oferece 
produto de qualidade ruim: animais velhos, o que significa uma carne mais dura e forte no sabor; 
em segundo lugar, oferece produto de qualidade duvidosa devido, principalmente, ao abate 
clandestino de animais. Onde do ponto de vista da sanidade pode ocorrer o abate de animais 
doentes. Em terceiro lugar, opera na clandestinidade: sem fiscalização e com sonegação. Todos 
estes são pontos críticos fortemente desfavoráveis à competitividade da cadeia produtiva da 
pecuária nacional. Além desses, há outros pontos desfavoráveis: maior número de intermediários 
e atravessadores no sistema, em conseqüência da pouca informação e comunicação (sistema de 
transporte precário), maior custo operacional de comercialização, maiores margens de 
comercialização. 
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3.2. Mapas Estratégicos  

Segundo Kaplan e Norton (2004), em torno de 75% do valor de mercado das 
empresas correspondem a ativos intangíveis, esse ativos não são medidos. Não se pode gerenciar 
o que não se pode medir. Para isso desenvolveram um sistema de avaliação de desempenho, 
denominado “balanced scorecard”, que possibilita a quantificação desses intangíveis críticos. 
Esse sistema trabalha em quatro perspectivas que são elas: financeira, do cliente, dos processos 
internos e de aprendizado e crescimento. Em termos sucintos o sistema indica os conhecimentos, 
habilidades e sistemas de que os empregados necessitarão (perspectiva de aprendizado e 
crescimento) para inovar e desenvolver as capacidades e eficiências estratégicas certas 
(perspectivas dos processos internos), capazes de fornecer valor especifico ao mercado 
(perspectiva do cliente), que por fim resultará em maior valor para os acionistas (perspectiva 
financeira). Porem não se pode medir o que não se descreve, para isso criaram uma nova 
ferramenta tão importante quanto ao “balanced scorecard”, que são os mapas estratégicos.  

O mapa estratégico tem o objetivo de descrever os ativos intangíveis, assim, 
transformam em fontes de vantagens competitivas que podem ser gerenciadas. O mapa 
estratégico é diferente para cada organização devido às diversidades de setores e de estratégias, 
mas há um padrão básico que pode ser utilizado com ponto de partida para qualquer organização, 
em qualquer setor de atividade.(KAPLAN; NORTON, 2004).  

O mapa estratégico representa o elo perdido entre a formulação e a execução da 
estratégia.  Os processos das perspectivas internas e de aprendizado e crescimento impulsionam a 
estratégia; mostram como a organização impulsionará a estratégia. Processos internos eficazes e 
alinhados determinam como se cria e sustenta valor. Kaplan e Norton (2004) classificam os 
processos internos em quatro grupamentos: Gestão Operacional, Gestão de Clientes; Inovações; e 
Regulatório e social.  

Neste trabalhado analisa-se somente o processo interno de Gestão de Clientes nas 
empresas abastecedoras de carne bovina na região de Dourados/MS. 

 
3.3. O processo de gestão de clientes 

Os clientes são uns dos ativos intangíveis mais valiosos para as empresas. A nova 
economia realçou a importância de relacionamento com os clientes. A perspectivas dos clientes 
permitem que as empresas alinhem suas medidas essenciais de resultados relacionados aos 
clientes – satisfação, fidelidade, retenção, captação e lucratividade – com segmentos específicos 
de clientes e mercados, permitindo a clara identificação e avaliação das propostas de valor 
dirigidas a esses segmento. (KAPLAN; NORTON, 1997) 

Os clientes não são homogêneos tem preferências diversas e valorizam os atributos 
dos produtos ou serviços de forma diferentes, como a dimensões de preços, qualidade, 
funcionalidade, imagem, reputação e relacionamento. (KAPLAN; NORTON, 1997) 

Os processos de gestão de clientes devem ajudar a empresa a conquistar, sustentar e 
cultivar relacionamentos rentáveis e duradouros com os clientes alvos. (KAPLAN; NORTON, 
2004) 

A disciplina intimidade com o cliente considera a venda ao cliente de uma solução 
total e não apenas a venda de um produto ou serviço de forma isolada. Desta forma, a empresa 
que é intima com o cliente, não entrega a ele o valor que o mercado quer, e sim o valor que ele 
deseja (TREACY; WIERSEMA, 1995). A empresa que entrega valor através da intimidade com 
o cliente ou gestão do cliente, tem suas atenções voltadas para os relacionamentos e não 
simplesmente para as transações. Tais relacionamentos são construídos por meio do grau de 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 6 

empenho da empresa em surpreender seus clientes, entregando aos mesmos muito mais valores 
do que eles esperam receber.  

Segundo Carvalho, et. al. (2004), a empresa que optar pela estratégia de gestão do 
cliente terá como mais relevantes os seguintes processos: seleção de clientes, conquista de 
clientes, retenção de clientes e construção de relacionamentos com os clientes. Para viabilizar 
esta opção estratégica a empresa necessitará desenvolver em competências como, comunicação, 
negociação, conhecimento do contexto do cliente e solução de problemas, em tecnologia da 
informação, com sistemas integrados de gestão de relacionamentos (CRM) e em termos de 
capital organizacional, fortalecendo a cultura de orientação ao cliente e trabalho em equipe. 

Kaplan e Norton (2004) identificam quatro processos genéricos na gestão de clientes. 
SELECIONAR CLIENTES - o processo de seleção de clientes começa com a segmentação de 
mercado em nichos, cada um com características e preferências distintas.  Deve-se dedicar a 
seleção de clientes tanto tempo e esforços quanto com os investimentos em ativos tangíveis, deve 
basear na proposição de valor para os clientes, é possível segmentar os clientes com base nos 
benefícios que procuram em seus relacionamentos com a empresa: intensidade de uso (intenso, 
leve e moderado), benefícios almejados (preço, serviço, desempenho, relacionamento e 
identidade de marca), fidelidade (nenhuma, moderada, forte e comprometido) e  atitude 
(insatisfeito, satisfeito e encantado). 
Os segmentos de clientes podem ser definidos por: fatores demográficos (idade, renda, riqueza, 
gênero, ocupação ou identidade étnica) fatores geográficos (país, região, contexto urbano ou 
rural) e fatores de estilos de vida (orientado para o valor ou para o luxo). 
CONQUISTAR CLIENTES - a aquisição de novos clientes é o processo de gestão de clientes 
mais difícil e mais dispendioso. As empresas devem comunicar suas proposições de valor aos 
novos clientes nos segmentos alvos conforme definido no processo de seleção de clientes.  
O relacionamento começa com um primeiro produto especial oferecido ao custo ou abaixo do 
custo de modo a atrair o cliente para a empresa e para os demais produtos. Deve ser um produto 
pouco dispendioso para que a percepção de risco do cliente seja muito alta deve oferecer uma 
solução importante para o usuário de modo a causar forte impressão no cliente, deve ser de 
qualidade perfeita para que o cliente não experimente defeito ou falha logo na primeira compra.  
RETER CLIENTES - é muito menos dispendioso reter clientes do que continuamente conquistar 
novos clientes em substituição aos desertores. O cliente leal valoriza qualidade e os serviços dos 
produtos da empresa e quase sempre estão dispostos a pagar preço um pouco mais alto pelo valor 
oferecido.  
As empresas devem desenvolver capacidades para responder as perguntas sobre pedidos, entregas 
e problemas, por meio de unidades de serviços aos clientes “Call Center”, reforçam a fidelidade e 
reduzem a probabilidade de perda do cliente. Mede-se a fidelidade do cliente verificando se é 
crescente a participação na carteira do cliente destinada a gastos com compras repetitivas na 
empresa. Mede-se o comprometimento do cliente quando comentam uns com os outros a 
satisfação dos produtos e serviços fornecidos pela empresa e trazendo-lhe problemas ou 
oportunidades para a melhoria em vez de desertarem  para os concorrentes quando insatisfeito.  
CULTIVAR RELACIONAMENTOS - aumentar o valor dos clientes da empresa é objetivo final 
de qualquer processo de gestão de clientes.  
Aumentar a profundidade e amplitude dos relacionamentos reforça o valor dos clientes e eleva o 
custo de mudança para outros fornecedores. Isso se dá pela oferta de recursos de benefícios 
adicionais depois da venda. 
A empresa pode formar parceria com os clientes desenvolvendo soluções especificas para o 
cliente-alvo, “vender soluções”.  
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Uma possível representação gráfica de um mapa estratégico de uma empresa que 
adotasse esta opção de gestão do cliente seria a demonstrada na figura 2. 

 

 
FIGURA 2. Mapa Estratégico da Estratégia de gestão do cliente 
Fonte: Kaplan e Norton (2004). 

 
4. Resultados 

Segundo Kaplan e Norton (2004,108) “Selecionar clientes é um processo de 
identificar segmentos de clientes atraentes para a empresa, elaborar proposições de valor 
específicas a esses segmentos e criar uma imagem de marca que atraia clientes desses segmentos 
para os produtos e serviços da empresas”. Para as empresas de abastecimento de carne na grande 
dourados, os seus clientes podem serem segmentados em supermercados de pequeno e médio 
porte e casa de carnes como açougues e/ou boutique de carne. Segundo os entrevistados o 
segmento mais lucrativo são os supermercados que compram em maior quantidade e geram, 
então, economia na organização logística. A seleção de clientes é, geralmente, feita identificando-
se a idoneidade dos clientes, busca-se informações sobre o cliente em outros comércios, caso não 
obtenha informações a venda só será feita se o pagamento for a vista. Os fatores demográficos 
não são considerados, já os geográficos são considerados em relação a distância e as condições 
das estradas para se fazer a entrega do produto. Não há serviços específicos para os clientes o que 
se procura fazer é atender os clientes nos horários mais convenientes, os melhores clientes, 
primeiro e depois os demais. Não é feita nenhuma ação de marketing especifica para criar a 
imagem de marca das empresas, confiam somente na reputação construída ao longo do tempo e 
em vendas corpo a corpo. 

Conquistar Clientes –conquista dos clientes é o processo mais dispendioso e consiste 
em: comunicar a mensagem ao mercado, atrair clientes potenciais e convertê-los em clientes 
efetivos. (KAPLAN; NORTON, 2004)  
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As empresas de abastecimento de carne não utilizam todos os meios de comunicação 
disponíveis, como televisão, rádio, mídia, impressa, discurso ao vivo ou música (...) o que ocorre 
é a visitação por vendedores aos clientes, ou seja, venda pessoal, que envolve a interação pessoal 
com o cliente (CHURCHILL; PETER, 2000).  E, em caso de inauguração de alguma nova loja, 
podem ser doadas algumas peças de carne, na primeira compra ou eventualmente para cativar os 
clientes. Essa prática é denominada por Marchetti e Jerônimo (2003) de  Enxoval: Termo que 
designa entregas adicionais (promocionais) por parte das Agroindústrias aos Supermercados, por 
ocasião de aniversários, inaugurações ou re-inaugurações de suas lojas. Na prática é chamada de 
bonificação. 

Reter Clientes – para Kaplan e Norton (2004) a empresa deverá  garantir a qualidade, 
corrigir os problemas para manter os clientes  e  assim buscar transformar os clientes em “fãs 
ardorosos”, altamente satisfeitos. No processo de retenção de clientes as empresas de 
abastecimento de carne da região de Dourados, procuram precificar os produtos sempre iguais ou 
abaixo da concorrência, preservar os horários de atendimento e comunicar seus clientes quanto 
aos reveses do negócio, como épocas de baixa qualidade das carcaças. 

A análise da carteira de clientes para determinar o perfil do cliente (o que compra, 
quanto compra, tempo entre compras e como paga), é feito através do financeiro ou dos 
entregadores que ao constatar uma queda na compra especula e relata à direção para que o 
problema seja resolvido. As empresas não gerenciam as opiniões dos clientes, somente obtém 
dados informais através de comentários de clientes mais próximos. 

Cultivar Relacionamento, Kaplan e Norton (2004) afirmam que para cultivar 
relacionamentos com os clientes é preciso conhecer os clientes, construir relacionamentos com 
eles, aumentar a participação da empresa nas atividades de compra dos clientes-alvo. Para 
promover o relacionamento com os clientes as empresas de abastecimentos de carne da região de 
Dourados, procuram vender além de produtos soluções para os problemas dos clientes, como 
empréstimo de caminhão frigorífico para solucionar algum problema de frio no mercado, 
empréstimos de ganchos, reposição de algumas peças, de acordo com a reclamação do cliente. 
Doação de materiais de higiene e segurança como bonés, aventais, jalecos e botas de borracha 
para os açougueiros. Orientações técnicas quanto a higiene, limpeza e a importância do branco. 
Visitas de orientação quando possível, para a solução de problemas.  

Não é estabelecido nenhum tipo de parceria com os clientes, o máximo é garantia de 
fornecimento de carne quando o supermercado faz alguma promoção de carnes. Dificilmente 
praticam descontos, e isso depende da quantidade comprada. Não foi detectado nenhum sistema 
vertical de marketing.  

No Quadro 1, é feito uma síntese dos objetivos do processo de gestão e o resultado 
encontrado nas empresas avaliadas. 
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QUADRO 1: Processo de gestão clientes aplicado pelas empresas abastecedoras de carne na região de Dourados. 

Processo de 
gestão de 
clientes 

 
Objetivos 

 
Aplicação pelas empresas 

Compreender os segmentos 
de clientes 

Supermercados de médio e pequeno porte, açougues 
e butiques de carne. 

Excluir clientes não-
lucrativos 

Clientes novos sem precedentes de idoneidade as 
vendas serão somente a vista. 

Mirar clientes de alto valor Os supermercados são mais lucrativos por 
comprarem em quantidades maiores e reduzindo o 
custo de entrega. 

 
 

Selecionar 
Clientes 

Gerenciar a marca Reputação conquistada e venda pessoal. 
Divulgar a proposição de 

valor 
Divulgação através de venda pessoal. 

Personalizar o marketing de 
massa 

Não é aplicado 

Conquista de novos Clientes Pratica de bonificação de produtos para inauguração 
ou ocasiões eventuais. 

 
 

Conquistar 
Clientes 

Desenvolver 
relacionamentos com 

revendedores e 
distribuidores 

Não é aplicado 

Oferecer Serviços especiais 
aos clientes 

Preços idênticos ou menores que a concorrência, 
pontualidade de entrega, possibilidade de pedidos 
após horário de expediente. 

Criar parcerias que agregam 
valor 

Não há parcerias 

Garantir excelência nos 
serviços 

Informa o porquê, ao cliente, quando de 
anormalidades no padrão do produto, substituição de 
produtos quando houve falha da empresa 
abastecedora. 

 
 
 
 

Reter Clientes 

Cultivar clientes altamente 
fiéis 

Não é aplicado. 

 
Vender soluções 

Empréstimos de alguns equipamentos, doações de 
materiais de higiene e segurança, orientações 
técnicas e informações econômicas quando de 
reveses do negócio. 

 
Cultivar 

relacionamento 
com o cliente 

Formar Parceria com os 
clientes. 

Não há parcerias. 

Fonte: Kaplan e Norton (2004). 
 

5. Considerações Finais 

Os resultados obtidos demonstram claramente que as empresas de abastecimento de 
carne da região de Dourados/MS procedem a gestão de clientes, mas, de forma, ainda, limitada. É 
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necessário ampliar os processos de gestão e aplicar naqueles que ainda não são aplicados. O 
quadro 01 demonstra a limitação da utilização do processo de gestão, nos itens de conquistar o 
cliente verifica-se como não aplicado os objetivos de “personalizar o marketing de massa” e 
“Desenvolver relacionamentos com revendedores e distribuidores”; no item Reter clientes, não é 
aplicado os objetivos de “Criar parcerias que agregam valor” e “Cultivar clientes altamente fiéis” 
e finalmente no item Cultivar relacionamento com o cliente verifica-se que o objetivo de “Formar 
Parcerias com os clientes” não é utilizado. 

 Dessa forma, algumas sugestões verificam-se necessárias para  a melhoria do 
processo de gestão dos clientes. Sugere-se, então: 

Aumentar o controle dos clientes através de dados que possam informar o lucro por 
segmentos, a participação de mercado nos segmentos-alvo, para melhor compreender os 
segmentos de clientes. Obter informações sobre o número de clientes estratégicos e elaborar 
pesquisas entre os clientes sobre o conhecimento e preferência pela marca com o objetivo de 
mirar clientes de alto valor e gerenciar a marca respectivamente, isso servirá para melhorar a 
Seleção de Clientes. Entretanto, é comum em empresas que operam em setores maduros, do tipo 
commodities, não verem oportunidades significativas de crescimento por meio de serviços que 
agregam valor. Nessas empresas, o processo de seleção de clientes concentra-se em evitar 
clientes não lucrativos Kaplan e Norton (2004). 

Para Conquistar Clientes novos, seria ideal, melhorar a forma de divulgação da 
marca, utilizando os recursos de comunicações de massa, ao invés de somente venda pessoal, 
para atingir os clientes dos distribuidores, ou seja, os clientes dos clientes, objetivando divulgar a 
proposição de valor. Formar parcerias de marketing com os distribuidores para desenvolver 
relacionamentos com revendedores e distribuidores. 

Para Retenção dos Clientes poder-se-ia criar parcerias que agregam valor como a 
elaboração de contratos exclusivos de fornecimento, ampliar a oferta de serviço criando um “call 
center” para solucionar rapidamente os problemas e solicitações dos clientes. Fortalecer a questão 
da qualidade do produto, cultivar os clientes altamente fiéis, que poderão trazer informações úteis 
e altamente confiáveis para melhorias do processo da empresa.  

Formar parcerias com os clientes de fornecimento exclusivo do produto com algumas 
vantagens para o cliente, parcerias em propagandas e promoções de vendas gerando acordos 
ganha-ganha. São formas de aumentar o relacionamento com o cliente. 

Essas são algumas sugestões de melhoria no processo de gestão do cliente que podem 
ser indicadas, mas, com certeza outras formas podem ser aplicadas. O importante é que ao criar 
valor para cliente implicará necessariamente em mudanças internas do relacionamento com 
cliente ou seja atingindo as perspectivas internas o que levará ao objetivo que é atingir as 
perspectivas do cliente, preço, qualidade, disponibilidade, seleção funcionalidade, serviços 
parcerias e marca como pode-se verificar na figura 2. Com as perspectivas do cliente atingidas a 
conseqüência é alcançar as perspectivas financeiras da empresa.  
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