
No último Fórum de Marketing Industrial o tema da
lealdade dos clientes foi enfocado de modo abrangente
e, sob certos aspectos, inovador.Trazemos aos leitores as
principais contribuições que os autores apresentaram na
ocasião - um exercício analítico sobre a lealdade - tema
de enorme importância na administração das relações
continuadas, no campo do marketing industrial.

Lealdade dos Clientes
E de supor que a lealdade entre as pessoas seja um assunto muito relevante

desde que o ser humano se agregou em comunidades. A lealdade, como
noção ligada à confiança, favorecia a formação e o desenvolvimento de
vínculos, os quais eram suportes decisivos para a sobrevivência de cada pessoa
individualmente e da comunidade no seu conjunto. Ela - a sobrevivência -
dependia intensamente da cooperação entre as pessoas, sem a qual o hábitat se
tornaria criticamente inóspito.

Anastasio Ovejero (1990), um psicólogo espanhol especialista em processos de
cooperação, chega a propor que a grande diferença entre a cultura humana e a vida
animal está mais radicada na capacidade de cooperação e no estabelecimento de
relações produtivas do que nas diferenças de capacidades cognitivas.

Esta afirmação pode ser entendida como um exagero de retórica, já que
não é possível diferenciar as capacidades cognitivas das capacidades de
relacionamento entre as pessoas. No entanto, ela expressa, no mínimo, um
reconhecimento veemente do papel da cooperação no desenvolvimento das
comunidades humanas.

Se a cooperação é importante, a lealdade ocupará um lugar muito especial
nas relações que lhe dão suporte. Vejamos o que nos diz a etimologia sobre o
significado de lealdade. Tanto na língua inglesa como na língua portuguesa as
palavras loyalty e lealdade, respectivamente, correspondem, na sua origem,
àquilo que está de acordo com a lei. Que lei é esta nas relações entre as pessoas?



É a lei dos acordos, umas vezes apenas
tácitos, outras vezes explícitos, que as
pessoas estabelecem entre si.

No contexto atual, a relevância
da lealdade nas relações entre
empresas toma um conjunto de
matizes adicionais, advindos da
"complexificação" das comunidades
humanas. Vivemos hoje a acentuação
do binômio fragmentação — integração
que provavelmente não teve nunca, na
história da Humanidade, a exuberância
que tem hoje.

Assistimos a uma progressiva
especialização do conhecimento e das
profissões, que se procura compensar
com a proclamação do trabalho em
equipes multidisciplinares como uma
necessidade cada vez mais incontornável.
Ao mesmo tempo, multiplicam-se
as áreas de interface entre essas
especialidades. Observamos também uma
reivindicação e uma afirmação crescente
das identidades e culturas locais.

Pensemos, por exemplo, na Declaração
Universal dos Direitos Lingüísticos
aprovada em Barcelona em 1996,
no decurso da Conferência Mundial
dos Direitos Lingüísticos. Pensemos
nas preocupações com o domínio da
preservação da biodiversidade
e da diversidade cultural. Também
esses processos de fragmentação
têm correlates de integração, como
a crescente associação das nações em
blocos regionais e em organizações
internacionais, e o desenvolvimento
do espírito de cidadania global,
planetária, ou mesmo universal.

No campo empresarial, o movimento
de fragmentação ocorre especialmente
com a terceirização das zonas periféricas
dos negócios e portanto com a especiali-
zação das empresas. Este movimento
é hoje compensado pelos processos de
cooperação na cadeia de valor, uma
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prática cada vez mais necessária para a
produção de soluções completas para
as necessidades dos clientes (Kerrin &
Icasati-Johanson, 2005).

Esses processos de integração através
da cooperação na cadeia de valor - e
que, portanto, se opõem à fragmentação
- tornam as relações mais prolongadas
no tempo, criam um ambiente de
colaboração e tornam as fronteiras entre
clientes e fornecedores mais difusas.

É um processo simultâneo que se
observa em muitos campos da cultura
humana atual: por um lado, um vetor
de diferenciação e de singularização;
por outro um vetor de integração e
participação consciente em sistemas
globais amplos e integradores.
Em ambos os movimentos a lealdade
adquire uma posição de importância,
porque ela faz parte do cimento que,
através dos vínculos, assegura a coesão
social - possibilitando a afirmação
individual e a consciência coletiva.
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Lealdade nas relações entre
empresas

Muitos autores falam da lealdade dos
clientes nas relações empresariais e nas
relações comerciais. Temos, no entanto,
um ponto de vista crítico em relação a
algumas das definições mais divulgadas.
Há quem considere, por exemplo,
que a lealdade dos clientes é um
sentimento, um afeto, que eles sentem
pelas pessoas da organização, ou pelos
produtos/serviços que disponibiliza
(Jonas & Sasser, citados por Webber &
Klimoski, 2004).

E duvidoso que o afeto seja, por si,
a lealdade, mas poderá ser uma parte,
um aspecto do conceito. Além disso,
trata-se, neste caso, de um conceito
unívoco, que também por isso nos
parece limitado: considera apenas um
dos sentidos da relação, como se a
lealdade não fosse, acima de tudo, um
conceito que contém uma reciprocidade
necessária para se tornar sustentável.

Uma das tradições mais fortes no
estudo da lealdade assume que esta se
manifesta no comportamento repetido
de compra, como expresso, por
exemplo, no trabalho de Olsen, Wílcox
& Olsson (2005). Nesta perspectiva,
um cliente leal é um cliente que compra
repetidamente e, quanto mais leal,
mais compra. Este é, sem dúvida,
um conceito fácil de medir, mas muito
rudimentar na sua profundidade.

A compra repetida pode decorrer de
causas diversas, que são, de um ponto de
vista psicológico, muito diferentes entre
si. Basta pensarmos no papel da inércia,
quando os canais de aquisição estão
montados e o cliente precisaria fazer um
esforço de construção de novos canais
para obter o serviço. Basta pensarmos
também no papel da facilidade de
aquisição, que é claramente um motivo

de compra com peso significativo, mas
muito distinto da compra repetida
por preferência (Verhoef & Donkers,
2005). Se medirmos a lealdade pelo
comportamento de compra repetida
estamos a incorrer na indistinção entre
a compra por inércia, por hábito, ou
por deliberação (Huang & Yu, 1999).

Outra confusão que encontramos
com alguma freqüência na literatura
diz respeito à relação entre a lealdade e a
satisfação. Há uma suposição, também
reportada na literatura, de que se obtém
a lealdade de um cliente quando ele
fica satisfeito com o fornecedor. Uma
vez mais estamos na presença de um
conceito unívoco (apenas um dos vetores
da relação é relevante) e equívoco,
porque satisfação é um conceito cuja •.
dinâmica é de grande complexidade, e
não se expressa linearmente na relação
entre empresas. A satisfação pode não
ter continuidade, pode incidir sobre
o serviço, sobre a empresa, sobre as
oportunidades futuras etc.

Já a lealdade tem sempre um referente:
só podemos falar de lealdade em relação
a alguma coisa. As respostas possíveis
não são mutuamente exclusivas. As
medidas de satisfação que se limitam
ao exame do comportamento de
compra repetida deixam escapar um
entendimento mais profundo sobre
aquilo que é o foco de lealdade das
pessoas e das empresas.

As empresas demonstram, com
freqüência, preocupação em conhecer,
acompanhar, entender e até mesmo
gerenciar o grau de satisfação de
seus clientes.

Nesse sentido, as pesquisas de
satisfação ocupam o calendário
das companhias e a agenda de seus
executivos, ainda que seja regularmente
discutido o resultado efetivo que esses
esforços tragam para o dia-a-dia da



organização. Fica uma certa sensação
de que, independentemente do que se
possa fazer com os dados obtidos, é
importante buscá-los.

Na verdade, justifica-se uma
certa sensação de desconforto,
notadamente porque é sabido que
muitos dos clientes que resolvem deixar
de se relacionar com uma determinada
empresa não necessariamente haviam
manifestado a sua insatisfação de forma
clara nas pesquisas.

Afinal, o que é mesmo que estamos
pesquisando? Analisando o conteúdo das
pesquisas tradicionais, fica claro que, na
realidade, as empresas pesquisam mais
a insatisfação do que propriamente a
satisfação de seus clientes.

Questionários que procuram
identificar, através de notas e
pontuações, se um determinado setor
ou serviço da companhia vem atendendo
de forma satisfatória a expectativa do
cliente, e em que grau, muitas vezes
nos dão como resposta alguns índices
mágicos, capazes de definir que o
cliente "A", qualquer, encontra-se neste
momento com uni índice de satisfação
equivalente a 72,87%. E o que isso
significa? Que medidas poderemos
tomar a partir dessa informação?

De fato, tudo o que se pode conhecer,
a partir desse tipo de procedimento,
é um conjunto de pontos por meio
dos quais, naquele instante, o
cliente nos indica a possibilidade de
implementarmos alguma melhoria, pois
ele nos sinaliza a existência de algum
nível de insatisfação ou contrariedade
nesse aspecto em particular. E muito
mais a expressão de algo que o cliente
gostaria que não se repetisse do que
propriamente algo com que ele
gostaria de passar a contar.

A partir daí, os esforços passam a
ser direcionados na busca da redução

dessa insatisfação, agora supostamente
conhecida. E todos nós sabemos que,
se fosse possível atingir a satisfação total
de nossos clientes, a única certeza que
teríamos é a de que a nossa empresa teria
aplicado todos os seus recursos nesta
tentativa, colhendo, como resultado,
um prejuízo bastante expressivo.
Teria sido um esforço em busca de
uma utopia: a satisfação plena do cliente.

Enquanto a fidelidade
enfatiza a emoção,

supondo certa aceitação
incondicional das

vantagens da relação,
a lealdade pressupõe

um saudável equilíbrio
entre razão e emoção
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dos
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O grande problema é que a redução
da insatisfação não garante, por si só,
a plenitude da satisfação.

Na verdade, satisfação e insatisfação
são duas dimensões que coexistem nas
relações entre empresas. Uma vez que
sabemos que a satisfação, mesmo em
alto grau, não elimina a insatisfação por
completo, de onde então ela decorre?

Seguramente, uma dúvida que o
cliente não tem é a de que estamos
altamente comprometidos com o
sucesso e a prosperidade da nossa
empresa. Entretanto, o que o deixa
muito mais confortável e predisposto a
investir no aprofundamento da relação
conosco é exatamente a percepção de
que este compromisso seja também,
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legitimamente, estendido ao sucesso
e prosperidade dele, cliente.

Outra distinção importante
deve ser feita entre o conceito que
considera a lealdade como um estado,
e o que entende a lealdade como um
processo (Riley, Niininen, Szivas
& Willis, 1999). Nas relações entre
empresas, é fundamental considerar
a lealdade como um processo que
fundamenta a confiança. Como
processo, a lealdade tem um sentido
bidirecional. Ela ocorre entre duas
empresas de forma recíproca, e apoia-
se nos laços de confiança que também
ajuda, por sua vez, a consolidar.

A importância da confiança

Há dois componentes da confiança
que tradicionalmente são considerados
por diversos autores. McAllister
(1995) distingue a confiança afetiva
da confiança cognitiva. A primeira
é fundamentada em preocupações
interpessoais recíprocas, ou seja,
laços emocionais, ao passo que a
segunda é fundamentada nas crenças
de cada um sobre a confiabilidade e
competência do parceiro.

De forma semelhante, Ring & Van
de Ven (citados por Webber & Klimoski,
2004) propõem duas definições de
confiança nas organizações, uma ligada
à previsibilidade do comportamento
e portanto à fiabilidade, e outra à boa
vontade, portanto aos aspectos éticos.

Parece-nos, portanto, relevante
considerar duas dimensões da
confiança: a dimensão ética, que
consiste na crença que cada empresa
tem a respeito da outra, de que ela
não trairá oportunisticamente o acordo,
tácito ou explícito, entre ambas; e a
dimensão técnica, que consiste na
convicção que cada empresa tem

a respeito da outra, de que esta tem
competência para cumprir a sua parte
na relação, com boa qualidade.

Esses dois aspectos precisam ser
considerados como distintos, porque
isso nos ajuda a lidar com mais eficiência
- nomeadamente na atividade de gestão —
com a confiança e com a lealdade.

Enquanto a confiança na sua dimensão
técnica se resolve com treinamento e
formação, com a implementação de
certos métodos de organização do
trabalho e com dispositivos mais
objetivos, a confiança na sua dimensão
ética desenvolve-se com o currículo
oculto da atividade de gestão e
liderança, isto é, com ações concretas
que são exemplo para os outros, com
o modo de vida e de cultura que expressa
o que cada um é como pessoa, a sua
identidade e personalidade. É, no
fundo, aquilo que se comunica
como valor a defender através das
nossas ações cotidianas.

Essas duas vertentes da confiança
nos permitem considerar duas
conseqüências dela: a diminuição do
receio de oportunismo (pela componente
ética) e um aumento da probabilidade
de investimento em projetos conjuntos
(por ambas as dimensões). Esses projetos
conjuntos viabilizam a oferta de soluções
integradas para os clientes, de melhor
qualidade, e tornam tênues as fronteiras
entre as empresas.

A Figura l representa as combinações
possíveis, simplificadas, entre essas duas
dimensões da confiança. Uma relação
entre empresas na qual existe baixa
confiança tanto na sua dimensão técnica
quanto ética é uma relação que será
provavelmente suicida, na medida em
que falte competência e predomine
o comportamento oportunista. Se
tivermos baixa confiança na dimensão
técnica, mas houver boa vontade,



a relação será efêmera, a não ser que as empresas rapidamente adquiram a competência
que lhes falta para cumprir a sua parte do contrato.

Por outro lado, quando a dimensão técnica é elevada, ou seja, há competência de cada
empresa para responder pela sua parte da tarefa, teremos duas possibilidades: relações
com elevado custo de manutenção (imposto da desconfiança), se os parceiros precisarem
se controlar mutuamente, para que nenhum permita que o outro se torne oportunista;
ou relações duradouras e construtivas, se também a dimensão ética estiver cumprida.

RELAÇÕES ENTRE EMPRESAS

Lealdade e fidelidade

É bastante comum, ainda hoje, nos depararmos, no jargão empresarial, com o uso de
idéias do tipo "nossas decisões precisam ser fundamentadas em aspectos técnicos e dentro
da razão". No entanto, sabe-se perfeitamente bem que o ser humano, por natureza, é
incapaz de desconsiderar a emoção em seus processos decisórios.

Toda e qualquer relação se pauta, portanto, na busca pelo equilíbrio saudável entre
razão e emoção. Compreender essa realidade permite distinguir algumas das situações
que se apresentam no universo das relações entre empresas e que, se bem analisadas,
facilitam o entendimento acerca das diferenças mais determinantes entre os conceitos
de lealdade e de fidelidade:

Lealdade
dos Clientes

Cada um dos quadrantes da figura apresenta distintos modelos de relacionamento que
podem ser construídos entre empresas. Podemos analisar as opções que se apresentam,
lembrando que de fato todas as possibilidades representam situações reais vividas pelas
organizações e por seus gestores.



Quando tanto razão quanto emoção
são fatores de baixa intensidade na
tomada de decisão para determinar um
relacionamento, é fácil depreender que
se trate apenas de uma conveniência
momentânea, muito mais baseada na
ausência de melhores alternativas do
que propriamente na intenção de se
construir algo juntos. E tipicamente
uma situação de compra compulsória.
Já quando a razão efetivamente
prepondera sobre os aspectos
emocionais, a probabilidade maior
é de estarmos diante de uma compra
técnica, baseada no cumprimento de
requisitos de normas e especificações,
que servem de base para a justificativa
da decisão tomada.

Por serem termos mais usuais da
linguagem empresarial nos dias de
hoje, vale analisar com maior atenção
as diferenças entre os quadrantes
nos quais aparecem a fidelidade e a
lealdade. Enquanto a fidelidade enfatiza
a emoção, supondo certa aceitação
incondicional das vantagens da relação,
a lealdade pressupõe um saudável
equilíbrio entre razão e emoção.

A fidelidade, dentro deste conceito,
entretanto, encontra pouco espaço para
ser justificada pelos gestores das empresas
com fundamento no relacionamento.
Daí o porquê de tantos programas de
"fidelização de clientes" tenderem ao
fracasso, tendo que se suportarem quase
que exclusivamente na perspectiva
da premiação do "fiel", enfatizando o
extrínseco da relação. E uma tentativa
de dar argumentos para justificar a
própria fidelidade, o que faz com que

esses programas durem enquanto o prêmio
for vantajoso, apesar da convicção do
cliente de que ele próprio, além dos demais
clientes, já pagaram antecipadamente pelo
mimo que vão receber.

A fidelidade, desta forma, deveria
pressupor pouco ou nenhum espaço
para o questionamento para ser real.
Já a lealdade, por suportar-se no equilí-
brio entre razão e emoção, não é traída
quando existe o questionamento.
Ao contrário, o que menos se espera
do cliente leal é uma atitude de passivi-
dade. Na realidade, o ambiente que dá
origem ao aparecimento de uma relação
de lealdade entre empresas é o mesmo
que proporciona um espaço no qual a
cooperação é um valor, o que é fundamen-
tal para a própria existência da lealdade.

Lealdade no campo dos negócios

Naturalmente, a lealdade, no campo
dos negócios entre empresas, não surge
apenas do desejo, mas decorre de esforços
desenvolvidos e implementados de forma
estruturada e organizada pelas companhias.

Analisando a natureza desses esforços e
os resultados deles decorrentes, podemos
depreender que eles estão representados por
três grandes conjuntos, combinados entre si:

• Esforços voltados à obtenção do
reconhecimento pela respeitabilidade
técnica atribuída à empresa.

• Esforços direcionados a proporcionar
um elevado nível de conforto na relação
entre as empresas.

• Aqueles orientados pelo processo
de criação e extração de valor no
foco do cliente.

LEALDADE NO CAMPO DOS NEGÓCIOS COMBINA:



O primeiro conjunto refere-se a questões de natureza mais tangível, cobrindo com certa
ênfase os aspectos ligados à imagem construída pela empresa, que é conseqüência da
forma competente como suas operações e atividades são desempenhadas. Abriga aspectos
como a expectativa de que seus produtos e processos sejam de qualidade, suas políticas
sejam claras, suas ações de assistência e suporte técnico rápidas e eficazes, seus produtos
de desempenho superior e adequados às necessidades e especificidades dos clientes.

Já o nível de conforto na relação dependerá muito fortemente da capacidade crescente,
demonstrada pela organização, em ser eficiente em seus processos, pelo grau de prontidão
e atenção reconhecidos pelo cliente e, fundamentalmente, pela manutenção efetiva de um
ambiente de cooperação.

Somente nesse contexto é possível a construção do valor percebido e sua conseqüente
extração, que requer esforços na direção da percepção, pelos envolvidos, de um claro
comprometimento com o sucesso e com a geração de resultados compartilhados. Conjuga,
neste sentido, empenhes na identificação de novos espaços de mercado, na ampliação
do valor das ofertas, no desenvolvimento de talentos e na busca da construção de uma
imagem legítima de credibilidade das empresas.

Para a compreensão da lealdade e do papel que ela desempenha na cooperação entre
empresas, podemos considerar qual o contexto percebido por elas: até que ponto elas
percebem o seu contexto como cooperativo, ou até onde o vêem como competitivo.

No primeiro caso elas perceberão que os seus objetivos estão positivamente associados.
Isso significa que quanto mais uma alcança os seus objetivos, mais a outra alcança os seus
também. Inversamente, se percebem o seu contexto como competitivo, os seus objetivos
serão percebidos como negativamente associados, portanto opostos.

E evidente que hoje a cultura concorrencial dominante tem um peso significativo nessas
percepções, mas as empresas precisarão fazer um esforço adicional para criar tradições
de cooperação entre si, de modo a otimizar a aplicação da sua energia, criando mais valor
para a sociedade, e dando conta, de forma mais justa, da interdependência em que se
encontram imersas no tecido social. Essas tradições de cooperação suportam-se, entre
outros aspectos, na cultura de lealdade que saibam e queiram desenvolver.

Lealdade
dos Clientes

CONTEXTO DE COMPETIÇÃO CONTEXTO DE COOPERAÇÃO



Lealdade
dos Clientes

A operacionalização da lealdade, na
prática, é demonstrada pela existência
de comportamentos que envolvem a
reclamação construtiva, a superação
de desafios na busca de soluções
inovadoras, o compartilhamento
do conhecimento, a indicação de
negócios, o testemunho e a promoção
espontânea, a longevidade da relação
e, fundamentalmente, a construção de
planos conjuntos de futuro.

Apenas diante deste conjunto de
esforços é que clientes leais passam a
ser uma realidade possível. E, quando
encontrados, merecem sempre ser
escutados, entendidos e protegidos,
pois são os melhores companheiros de
jornada, com quem podemos e devemos
compartilhar o nosso futuro, único
caminho possível para a construção de
uma base ampliada de clientes leais.
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