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RESUMO 
 
Este artigo aborda estratégias de marketing de relacionamento, com objetivo de 
apresentar os principais elementos responsáveis pela fidelização dos clientes do 
iPhone, através de pesquisa de cunho descritivo e quantitativo. Assim, verificou-se a 
importância dessas estratégias através da aplicação de um questionário, com intuito 
de demonstrar o nível de fidelização dos consumidores deste produto. Na análise dos 
resultados obtidos pela pesquisa, foi possível verificar a existência da fidelização entre 
a marca e seus clientes, uma vez que a maioria dos entrevistados demonstrou 
interesse em continuar prestigiando a marca. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Marketing de relacionamento. Fidelização de clientes. 
Estratégias de marketing. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de um mercado peculiarmente competitivo, nota-se uma crescente 

disputa entre as diversas empresas que o compõem, visando fatias cada vez maiores 

dentro de suas respectivas áreas de atuação. 

Inseridas em uma nova era de concorrência e competição pressionada pelo 

novo ambiente globalizado (BRETZKE, 2004), em que processos e matérias-primas 

são padronizados nos diversos cantos do planeta, as empresas passam a dedicar 

parte de seus recursos a segmentos periféricos à sua atividade-fim, como forma de 

alcançar um diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes. 

Importante ferramenta deste processo, a fidelização dos clientes é o fator 

central de uma série de ações promovidas pelas empresas, com objetivo de 

estabelecer um relacionamento entre marcas e pessoas. Esta estratégia tem sido 

aperfeiçoada com o surgimento de inovações tecnológicas, utilizadas como 
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instrumentos que permitem às empresas encurtar o caminho até o consumidor.  

Como forma de observação destas estratégias, a empresa escolhida como 

objeto deste estudo foi a Apple Inc., companhia norte-americana do setor de 

tecnologia pessoal. 

Diante deste cenário, este artigo teve o intuito de responder o seguinte 

problema de pesquisa: quais elementos são responsáveis pela fidelização e 

satisfação dos clientes do iPhone, o smartphone da empresa Apple Inc.? 

Neste contexto, o objetivo geral deste estudo foi identificar os elementos 

responsáveis pela fidelização e satisfação dos clientes do iPhone.  

Adotou-se como objetivos específicos: definir os conceitos de marketing de 

relacionamento e fidelização de clientes; apresentar os conceitos de marca e produto; 

identificar se há fidelização e satisfação dos consumidores do iPhone.  

A verificação destes resultados justifica-se pela necessidade de compreender 

o comportamento do consumidor frente às oportunidades de relacionamento que lhe 

são oferecidas; e, em contrapartida, o afunilamento das estratégias de marketing, com 

intuito de atingir um público cada vez mais direcionado ao seu negócio.  

A relevância acadêmica deste estudo dá-se pela importância do conhecimento 

do comportamento do consumidor frente às diversas estratégias de fidelização 

praticadas no mercado, uma vez que este comportamento é diretamente responsável 

pelo rumo destas ações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO  

Segundo Mckenna (2000), define-se como marketing de relacionamento o 

processo de criação de novos valores dentro da individualidade de cada cliente, e a 

troca de benefícios durante todo o período deste relacionamento. Este processo 

abrange a compreensão e o desenvolvimento de uma permanente colaboração entre 

companhias e clientes selecionados para o compartilhamento de valores mútuos. 

A crescente utilização da tecnologia e a constante busca por melhores níveis 

de atendimento ao cliente justificam a adoção desta ferramenta por parte das 

organizações. Verifica-se a necessidade do marketing de relacionamento através da 
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afirmação de que ganhar novos clientes custa mais caro do que manter os clientes 

atuais (VERDI, 2000). 

Dentro desta perspectiva, o marketing de relacionamento deriva dos princípios 

do marketing tradicional, com divergências pontuais. O objetivo do marketing é 

identificar necessidades e desejos não realizados, com intuito de satisfazê-los 

(KOTLER, 2005). O marketing de relacionamento se desenvolve a partir desta 

máxima, com aspectos que diferem das definições clássicas do marketing tradicional. 

De acordo com Kotler (2003), o marketing de relacionamento representa 

importante mudança de paradigma, por tratar-se de uma evolução da mentalidade 

competitiva e conflituosa para uma nova abordagem pautada pela interdependência e 

cooperação. 

Entre as principais características do marketing de relacionamento, estão o foco 

nos clientes e parceiros, em vez de nos produtos; e a atribuição de maior ênfase à 

retenção e cultivo dos clientes existentes do que à conquista de novos clientes 

(KOTLER, 2003). 

Segundo Lovelock (2004), o marketing de relacionamento abrange atividades 

destinadas a estabelecer ligações economicamente eficazes de longo prazo entre 

uma empresa e seus clientes para o benefício mútuo entre as partes. Para isso, são 

utilizadas estratégias para manter e melhorar estas relações, como o tratamento justo 

dos clientes, oferta de ampliações nos serviços e tratamento de cada cliente como se 

ele fosse um segmento de um só cliente, o que representa a personalização em massa 

(LOVELOCK, 2004). Para tanto, de acordo com Kotler (2003), o marketing de 

relacionamento exige novas práticas do mercado: 

a) Produto: os produtos são mais personalizados, baseando-se nas preferências 

dos clientes; os novos produtos são desenvolvidos mediante a cooperação 

ativa com a cadeia de fornecedores. 

b) Preço: a empresa define os preços que serão praticados em função do 

relacionamento com os seus clientes, além do conjunto de características e 

serviços pedidos por cada consumidor. As negociações se dão de maneira 

mais intensa, uma vez que os projetos são definidos para cada cliente. 

c) Distribuição: o marketing de relacionamento estabelece um canal direto com os 

clientes, o que reduz o papel de agentes intermediários. São oferecidas 
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alternativas ao cliente quanto às formas de pagamento, de recebimento, 

instalação e manutenção do produto. 

d) Comunicação: o marketing de relacionamento prefere a comunicação e o 

diálogo individual com os clientes. São estabelecidas comunicações integradas 

para apresentar a mesma promessa e imagem aos clientes. 

Segundo Kotler (2002), o foco no cliente passou a ser o ponto principal para a 

criação de produtos e serviços na arte de encantar e seduzir clientes. Dentro desta 

linha de raciocínio, as empresas passam a buscar o alinhamento entre o foco no 

cliente e o desenvolvimento de produtos e serviços que atendam de maneira 

detalhada às necessidades dos clientes. 

2.2 FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE 

De acordo com Lovelock (2004), o termo fidelidade, quando utilizado no 

contexto empresarial, descreve a vontade de um cliente de continuar prestigiando uma 

empresa durante um determinado período, através da compra e utilização de bens e 

serviços de maneira repetida e preferencialmente exclusiva. 

No entanto, segundo Kotler (2002), diante de um mercado com inúmeras 

opções de escolha, com mudanças imprevisíveis e contínuas, há uma tendência entre 

os consumidores de praticar o fim da fidelidade. Por esta razão, a maior parte da teoria 

do marketing concentra-se na arte de atrair novos clientes, em vez de buscar a 

retenção dos atuais consumidores. 

Em contrapartida, para Lovelock (2004), o grande desafio das empresas não 

reside apenas na captação de novos clientes, mas também em oferecer incentivos 

aos clientes atuais para que permaneçam fiéis. 

Entre as estratégias mais utilizadas, estão a recompensa de usuários 

frequentes de um determinado serviço, bastante característico em empresas do setor 

aéreo (LOVELOCK, 2004), visando o aumento da satisfação dos clientes. 

A satisfação do cliente consiste na sensação de prazer ou desapontamento 

oriundos da comparação entre o desempenho de um produto e as expectativas do 

consumidor em relação a este (KOTLER, 2002). Se este desempenho for além das 

expectativas, representa um alto índice de satisfação por parte do cliente. Por este 

motivo, muitas empresas objetivam a alta satisfação, uma vez que clientes meramente 

satisfeitos mudam facilmente de fornecedor, quando as condições envolvendo o 
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processo de compra apresentam-se mais favoráveis. 

Um alto nível de satisfação do cliente cria um vínculo emocional com a marca, 

não apenas uma preferência racional, dando origem a um alto grau de fidelidade do 

consumidor. Ainda segundo Kotler (2000), clientes formam opiniões com base em 

experiências passadas, conselhos de amigos e familiares, informações de 

profissionais do setor e concorrentes. 

Em contrapartida, segundo Lovelock (2004), a fidelidade de um cliente não 

pode ser dada como certa. Ela apenas continuará em vigor enquanto o cliente julgar 

que o produto que está consumindo possui valor significativamente melhor do que o 

que poderia ser obtido na troca por outro fornecedor (inclusive em relação ao preço 

praticado). 

Dessa forma, caso haja alguma atitude ou comportamento por parte da 

empresa que desagrade o cliente, ou caso algum concorrente ofereça um valor 

melhor, existe o risco de deserção do cliente (LOVELOCK, 2004).  

Assim, as empresas tem percebido que perder um cliente significa muito mais 

do que perder uma única venda; ao contrário, significa perder toda uma corrente de 

compras que este cliente faria ao longo de sua vida inteira (KOTLER, 2003).  

Dessa maneira, as empresas que chegam a esta conclusão vêm se 

empenhando para construir relacionamentos lucrativos e duradouros com seus 

clientes, através de uma constante busca por índices de satisfação cada vez maiores 

(KOTLER, 2003). 

Clientes satisfeitos tem maior probabilidade de se tornarem clientes fiéis, e 

clientes fiéis tem maior probabilidade de promover a empresa dentro dos níveis de 

sua preferência (KOTLER, 2003). 

Segundo Schiffman (2012), a satisfação do cliente é a percepção individual do 

desempenho do produto ou serviço adquirido, em relação a suas expectativas iniciais. 

Estes clientes que se enquadram nos mais altos níveis de satisfação por uma 

determinada marca ou produto produzem diversos benefícios para a empresa. Como 

exemplo, clientes satisfeitos são menos sensíveis aos preços praticados pela 

companhia e permanecem fiéis por um período mais longo (KOTLER, 2003). 

Este comportamento por parte do consumidor influencia no processo chamado 

tomada de decisões, segmentado por Schiffman (2012) em três estágios distintos: o 
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estágio de entrada, o estágio de processamento e o estágio de saída. 

Segundo Schiffman (2012), o estágio de entrada influi no reconhecimento pelo 

consumidor da necessidade de compra de um produto, consistindo em duas principais 

fontes de informação: as estratégias de marketing da empresa e as influências 

sociológicas causadas por agentes externos ao consumidor – familiares, amigos e 

outras fontes informais. 

O estágio de processamento possui como foco a maneira que os consumidores 

tomam suas decisões. Os fatores psicológicos presentes no indivíduo afetam a 

maneira como reconhecem a necessidade deste produto – estágio de entrada –, além 

da busca por informações durante o período que antecede a compra e, caso 

necessário, a avaliação de outras alternativas (SCHIFFMAN, 2012). 

Ainda de acordo com Schiffman (2012), o estágio de saída consiste em duas 

atividades, no período seguinte à tomada da decisão pela compra: o comportamento 

de compra e a avaliação pós-compra. 

A experiência obtida pelo consumidor durante este processo é definida como a 

fase exploratória de seu comportamento por Schiffman (2012). Na avaliação deste 

comportamento, nota-se que uma compra repetida normalmente significa a adoção 

de um produto. 

Assim, as empresas competitivas do mercado atual abrem mão de apenas 

conquistar clientes, e optam por construir relacionamentos com os clientes em 

diferentes níveis – econômico, social, técnico e legal – dependendo da natureza do 

público-alvo (KOTLER, 2003).  

Além disso, buscam aumentar constantemente sua participação no cliente, ou 

seja, conquistar uma participação cada vez maior nas compras do cliente para suas 

categorias de produto, transformando-se em único fornecedor dos produtos que o 

cliente está consumindo correntemente (KOTLER, 2003). 

No entanto, segundo Lovelock (2004), nem sempre é interessante para a 

empresa manter as relações com todos os clientes. Alguns clientes, ao longo do 

tempo, passam a não se enquadrar mais na estratégia da empresa, seja por 

posicionamento estratégico ou por mudança na natureza do comportamento ou das 

necessidades do próprio cliente. 

Uma análise cuidadosa pode mostrar a viabilidade de tais relações entre 
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empresas e consumidores, tornando visíveis os casos em que estes relacionamentos 

tornam-se mais caros do que a renda que geram (LOVELOCK, 2004). 

Segundo Lovelock (2004), os benefícios econômicos obtidos por meio da 

fidelidade de um cliente geralmente explicam o motivo de uma empresa ser mais 

lucrativa do que uma concorrente. 

O sucesso de estratégias de fidelização de clientes tende a contemplar as 

organizações que conseguem dar a seus melhores clientes incentivos para que 

permaneçam fiéis à sua marca, em vez de dispersarem sua preferência entre marcas 

concorrentes (LOVELOCK, 2004). 

2.3 MARCA E PRODUTO 

Uma marca, por definição, deve identificar e distinguir um determinado leque 

de produtos, descrevendo-os e dando significado, para que o consumidor e os demais 

públicos tenham uma razão para preferi-los em relação aos seus concorrentes 

(TAVARES, 2008). 

De acordo com Blume (2009), uma marca pode ser um nome, termo, sinal, 

símbolo, desenho ou uma combinação dos mesmos, com objetivo de identificar os 

bens e serviços de uma determinada organização.  

Tavares (2008) aponta que uma marca deve sintetizar as características e 

atributos correspondentes a promessas de benefícios; uma vez que, segundo Blume 

(2009), a marca é responsável pela memorização de fatores diversos que identificam 

um produto e o diferencia dos demais. 

Blume (2009) sugere que uma marca pode ser tida como um conceito, 

afirmando que a marca de um produto é o conceito de um produto. 

Nestes termos, Tavares (2008) define como valor de uma marca o que se 

adiciona ao produto pelo nome, gerando valorização de mercado através de maiores 

margens de lucro ou participação. Fombrun (1996) considera que o termo “valor de 

marca” deve ser visto de uma perspectiva financeira, como um dos componentes dos 

ativos da empresa (apud TAVARES, 2008).  

Para Tavares (2008), o valor de uma marca consiste na sua capacidade de 

proporcionar experiências para o seu consumidor, ao despertar sua preferência e 

lealdade. 

Esta lealdade ocorre quando as atitudes e crenças favoráveis à marca são 
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manifestadas em repetidos comportamentos de compra, e expressa o envolvimento 

do consumidor com a marca. O consumidor leal geralmente está disposto a pagar 

mais pela marca, quando percebe que ela é melhor em aspectos que ele valoriza, se 

comparada às alternativas disponíveis (TAVARES, 2008). 

Para Blume (2009), este processo de adoção de uma marca ocorre de maneira 

automática na mente dos consumidores, que demonstram confiança quando estão 

diante de um processo de tomada de decisões. 

Segundo Tavares (2008), este tipo de lealdade, baseada na confiança, é a base 

para o compromisso, entendido como um desejo contínuo de manter relacionamentos 

de valor. Contudo, gerar confiança no consumidor requer a compreensão do que a 

marca significa para ele. 

A este público, conquistado através do valor de uma marca, dá-se o nome de 

Stakeholders, que basicamente são os grupos de interesse de uma determinada 

empresa, abrangendo toda a cadeia de acionistas e investidores, fornecedores, 

distribuidores, consumidores, entre outros (TAVARES, 2008). 

Segundo Tavares (2008), os Stakeholders correspondem aos indivíduos que 

afetam – positiva ou negativamente – o cumprimento da missão da empresa. Para 

cada um dos públicos que os compõem, a marca significa algo diferente, podendo 

representar uma perspectiva diferente de valor. 

Dentre os variados tipos de Stakeholders, o consumidor é, sem dúvida, o mais 

importante para a organização. Isso porque o valor da marca, para qualquer outro tipo 

de público, depende do valor que ela tem para o consumidor, que é o ponto de partida 

de todas as ações mercadológicas da empresa. Por este motivo, torna-se importante 

conhecer o significado da marca em sua mente, o que esta representa em termos de 

valor, e como este valor é materializado em seu comportamento de compra, 

influenciando na escolha dos produtos para seu consumo (TAVARES, 2008). 

Para Schiffman (2012), o valor para o cliente é definido como a razão entre os 

benefícios sentidos pelo cliente e os recursos despendidos por ele. Da mesma 

maneira, Urdan (2006) afirma que o valor percebido é formado confrontando os 

benefícios e custos percebidos pelo consumidor. A partir da formação deste conceito, 

a decisão de compra é afetada pelos valores que o comprador percebe no produto e 

nas ofertas concorrentes. 
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No entanto, a marca e o produto, embora estejam intimamente relacionados, 

são diferentes em sua natureza. A marca, segundo Tavares (2008), corresponde a um 

conjunto de significados que o consumidor adota para estabelecer o seu vínculo com 

o produto. Já o produto é definido por Urdan (2006) como um objeto concreto ou 

abstrato que satisfaz as necessidades e desejos dos consumidores. 

Segundo Urdan (2006), os produtos podem ser classificados em tangíveis e 

intangíveis; de consumo e industriais; de padrão superior e de padrão básico. 

Os produtos de consumo, nos quais se enquadram os smartphones – produto 

adotado como objeto deste artigo – são comprados por pessoas que procuram 

satisfazer seus desejos individuais (URDAN, 2006).  

Os smartphones produzidos pela Apple Inc. são considerados produtos de 

padrão superior que, por definição, são sofisticados e mais caros. Estes produtos 

funcionam como referências do que há de ponta nas categorias de produto, e 

geralmente são produzidos em materiais mais nobres, oferecendo funções múltiplas 

e poderosas, além de apresentarem um desempenho excepcional. O mercado 

percebe estes produtos como a opção de quem exige altos níveis de benefícios 

funcionais, afetivos e simbólicos (URDAN, 2006). 

Tais benefícios simbólicos são cuidadosamente planejados pela própria 

empresa que, no caso da Apple Inc., traz em sua logomarca uma maçã, que possui 

vários significados simbólicos (TAVARES, 2008). 

De acordo com Blume (2009), por mais extraordinário que seja o nome de uma 

marca, a memória do consumidor é mais facilmente atingida por uma representação 

gráfica, através de desenhos ou símbolos. 

Tavares (2008) aponta que a maçã é o símbolo dos desejos, pecados, 

sensualidade e tentações terrestres; e, como fruto da árvore do conhecimento, 

representa também a divina sabedoria. Ainda de acordo com o autor, a Apple Inc. 

adotou a maçã simbolizando que a empresa tem algo revolucionário para oferecer, 

representando o conhecimento e fazendo uma clara alusão ao pecado bíblico. 

Visando atingir diretamente o público que exige tais benefícios simbólicos e 

afetivos, independente dos altos valores praticados por estes produtos, as 

organizações como a Apple Inc. estabelecem posicionamentos para suas marcas, 

definido por Tavares (2008) como o ato de vincular uma faceta da marca a algum 
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ponto de referência relacionado ao que o consumidor valoriza, com objetivo de 

alcançar a satisfação de suas expectativas, necessidades ou desejos. 

Segundo Tavares (2008), algumas marcas são posicionadas para 

consumidores sensíveis a preços; outras, para consumidores que buscam prestígio; 

e outras, ainda, para tipos específicos de situações. Para tanto, uma marca precisa 

atender consistentemente ao que o consumidor busca e valoriza quando a adquire. 

O consumidor atingido por este posicionamento reage através da interação com 

a marca, vista por ele como um veículo para expressar parte de sua própria identidade, 

que pode ser real ou idealizada (TAVARES, 2008). Esta identidade pode ser 

expressada através dos fatores profissional, comportamental, relacional ou em seu 

estilo de vida. 

A partir deste fenômeno, surge a personalidade de uma marca, definida por 

Tavares (2008) como um conjunto de características humanas, utilizadas para 

caracterizar metaforicamente uma determinada marca. Essas características tendem 

a ser relativamente distintivas e permanentes, podendo ser a base do relacionamento 

entre o consumidor e a marca, assim como ocorre nos relacionamentos entre duas 

pessoas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este artigo utilizou a pesquisa de cunho descritivo e quantitativo. Segundo 

Urdan (2010), a pesquisa descritiva é utilizada para determinar com que frequência 

algum fenômeno ocorre, seja ele de comportamento, pensamento ou emoção. Trata-

se do modelo mais utilizado nas pesquisas de marketing. 

Segundo Vergara (1997), os métodos de pesquisa quantitativa, de modo geral, 

são utilizados quando se quer medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes 

de um universo. É realizado através de uma amostra que o represente de forma 

estatisticamente comprovada. Isto não quer dizer que ela não possa ter indicadores 

qualitativos.  

Para a coleta de dados, utilizou-se a técnica de levantamento. Segundo Urdan 

(2010), esta técnica consiste na coleta de dados de amostra de pessoas de uma 
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população, que respondem a diversas perguntas inseridas num questionário 

estruturado e padronizado. 

Ainda de acordo com Urdan (2010), o questionário é o instrumento a ser 

utilizado na coleta de dados primários, específicos e quantitativos quando o objetivo é 

realizar um levantamento. Neste caso, o mesmo questionamento é feito a todos os 

entrevistados, preservando-se a mesma ordem e opções de resposta em todos os 

casos. 

A construção do questionário se baseia na escala de Likert, que tem como 

premissa que a atitude geral se remete às crenças sobre o objeto da atitude, à força 

que mantém essas crenças e aos valores ligados ao objeto (OLIVEIRA, 2001). 

Segundo Oliveira (2001), nos questionários baseados na escala de Likert, os 

respondentes não apenas respondem se concordam ou não com as afirmações que 

lhe são apresentadas, mas informam qual seu grau de concordância ou discordância. 

A cada uma dessas respostas é atribuído um número, que reflete a direção da atitude 

do respondente em relação a cada afirmação. Ao final do processo, a somatória das 

pontuações de cada afirmação é dada pela pontuação final da atitude de cada 

respondente.  

Para aplicação do questionário, o tipo de amostra a ser considerada será a 

amostragem não probabilística e por conveniência. Segundo Schiffman (2012), neste 

tipo de amostra deve-se selecionar os membros mais acessíveis da população, com 

intuito de obter informações. Foram aleatoriamente selecionados para aplicação do 

questionário: 35 alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Centro 

Universitário UniBH, todos eles usuários atuais do smartphone da Apple Inc. A 

quantidade de alunos entrevistados foi restrita a este número devido à disponibilidade 

limitada de encontrar usuários do iPhone dentro do ambiente da universidade, além 

do curto espaço de tempo disponível para aplicação do questionário. 

 

4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA E DO PRODUTO 

Para o desenvolvimento deste artigo, adotou-se como referência a empresa 

Apple Inc., com foco em sua atuação no mercado brasileiro de smartphones. A 

escolha da empresa, fundada em 1976 nos Estados Unidos da América, justifica-se 
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pelo fato de que a empresa foi campeã em fidelidade dos seus clientes de 

Computadores, Tablets e Smartphones, segundo pesquisa elaborada pela empresa 

Brand Keys em 2016 (BRAND KEYS, 2016). Além disso, a Apple Inc., em 2015, foi 

considerada a empresa mais valiosa do mundo (INTERBRAND, 2015), e a mais 

admirada no Brasil, também em 2015, (CARTA CAPITAL, 2015). 

O principal produto da empresa, o iPhone, foi criado em 2007 e apresentado 

ao público por seu idealizador, CEO da Apple Inc. nesta ocasião, Steve Jobs 

(HUBSCH, 2012). Desde então, o smartphone projetado por Jobs tornou-se referência 

no mercado, destacando-se pelo design sofisticado e excelente desempenho 

operacional. 

4.2 ANÁLISE DE DADOS 

Como forma de verificação do grau de fidelização dos clientes do iPhone, objeto 

deste estudo, foram aleatoriamente selecionados 35 alunos dos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário de Belo Horizonte – 

UniBH, proprietários destes aparelhos, para responderem um questionário (Apêndice 

I) elaborado com esta finalidade. 

As afirmações presentes neste questionário baseiam-se nas estratégias 

supracitadas no item 2 deste artigo, avaliando o grau de concordância das pessoas 

selecionadas quanto à satisfação com a compra do iPhone, bem como sua intenção 

em repeti-la. Dessa maneira, verificou-se os resultados apresentados a seguir. 

O Gráfico 1 mostra que 57% das pessoas selecionadas concordam totalmente 

com a afirmação de que “o iPhone é melhor que os outros smartphones”, enquanto 

40% apenas concordam, e outros 3% discordam. 
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Gráfico 1 – O iPhone é melhor do que os outros smartphones. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Este resultado mostra que a maioria dos consumidores pesquisados estão 

completamente satisfeitos com o produto adquirido, confirmando a teoria de Kotler 

(2002), que diz que a satisfação do cliente consiste na sensação de prazer oriunda da 

comparação entre o desempenho de um produto e a expectativa do consumidor em 

relação a ele. Entretanto, o fato de 40% dos consumidores apenas concordarem com 

a afirmação indica que há necessidade de melhoria do produto em relação aos 

concorrentes, objetivando a fidelidade destes clientes, uma vez que clientes 

meramente satisfeitos mudam facilmente de fornecedor (KOTLER, 2002). 

O Gráfico 2 demonstra que 3% dos consumidores selecionados pela pesquisa 

concordam totalmente com a afirmação de que “o preço de um iPhone é compatível 

com os benefícios que ele oferece”, além dos 74% que apenas concordam com a 

frase. No entanto, 6% das pessoas se mostram indiferentes, e 17% discordam da 

afirmação. 
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Gráfico 2 – O preço de um iPhone é compatível com os benefícios que ele me oferece. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Este resultado pode ser explicado pela máxima de Kotler, que afirma que 

clientes satisfeitos são menos sensíveis aos preços praticados pela companhia 

(KOTLER, 2003). No entanto, nota-se que o nível de discordância é considerável, fato 

que necessita de atenção por parte da empresa. Neste sentido, Lovelock (2004) diz 

que a fidelidade de um cliente apenas continuará em vigor enquanto o cliente julgar 

que o produto que está consumindo possui valor significativamente melhor do que o 

produto de um concorrente. 

O Gráfico 3 tem por objetivo mostrar a intenção das pessoas selecionadas em 

repetir a compra do iPhone em um momento futuro. A pesquisa mostra que 48% delas 

concordam totalmente com essa afirmação, 34% apenas concordam, 6% são 

indiferentes a esta hipótese, 3% discordam e 9% discordam totalmente da frase 

proposta. 
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Gráfico 3 – Eu compraria outro iPhone no futuro. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Diante deste resultado, percebe-se que a grande maioria dos consumidores 

pesquisados possuem intenção em repetir a compra, confirmando que há fidelidade 

destes clientes, conforme conceituado por Lovelock (2004), que afirma que fidelidade 

é a vontade de um cliente em continuar prestigiando uma empresa durante um 

determinado período, através da compra de produtos de maneira repetida. 

Em contrapartida, é necessário atentar para os 12% dos consumidores que 

discordam da afirmação proposta. Segundo Kotler (2002), diante de um mercado com 

inúmeras opções de escolha, há uma tendência entre os consumidores de praticar o 

fim da fidelidade, comportamento observado neste resultado. Este fator pode estar 

relacionado com o resultado demonstrado no Gráfico 2, em que 17% das pessoas 

selecionadas julgam negativamente o custo-benefício oferecido pelo iPhone. 

O Gráfico 4 mostra a intenção dos consumidores selecionados pela pesquisa 

em indicar o iPhone para outras pessoas. Nos resultados apresentados, nota-se que 

não há discordância entre os pesquisados: 60% deles concordam totalmente, 31% 

apenas concordam, e outros 9% se mostram indiferentes à intenção de indicar o 

produto. 
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Gráfico 4 – Eu indico o iPhone para outra pessoa. 

 

Fonte: da pesquisa (2016).  

 

Este resultado ilustra os benefícios obtidos pela empresa em função da 

fidelização dos clientes. A este respeito, Kotler (2000) diz que clientes potenciais 

buscam opiniões de amigos e familiares no processo de tomada de decisão que 

antecede a compra. 

O Gráfico 5 mostra o resultado do nível de concordância dos pesquisados no 

que diz respeito à frase: “Eu me sinto bem quanto estou com o iPhone”. A pesquisa 

aponta que 37% das pessoas concordam totalmente com esta afirmação, 32% apenas 

concordam, e outros 31% são indiferentes ao fato. 
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Gráfico 5 – Eu me sinto bem quando estou com o iPhone. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Neste resultado, verifica-se que não há discordância entre os clientes 

pesquisados. Na somatória das concordâncias, 69% das pessoas se sentem bem 

quando estão com o iPhone, demonstrando que há um vínculo emocional com o 

produto; fato que, segundo Kotler (2002), é gerado em função de um alto nível de 

satisfação por parte do cliente, o que resulta em um alto grau de fidelidade. 

O Gráfico 6 traz a avaliação dos clientes pesquisados com relação à segurança 

das informações, fator característico dos produtos fabricados pela Apple Inc. Entre os 

selecionados, 29% deles concordam totalmente com a afirmação proposta, 51% 

apenas concordam, 8% são indiferentes, 3% discordam, e 9% discordam totalmente. 
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Gráfico 6 – Eu compraria um novo iPhone porque priorizo a segurança das minhas 

informações. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Por se tratar de um produto considerado superior, verifica-se que grande parte 

das pessoas selecionadas pela pesquisa optam pela compra do iPhone buscando 

altos níveis de benefícios funcionais, conforme descrito por Urdan (2006). 

O Gráfico 7 mostra que 40% dos clientes pesquisados concordam totalmente 

que a escolha do iPhone se dá em função da integração entre os dispositivos da Apple 

Inc, além dos 29% que apenas concordam. No entanto, 20% dos selecionados se 

mostram indiferentes, e 11% discordam da frase. 
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Gráfico 7 – A integração entre os dispositivos da Apple faz com que eu sempre escolha 

o iPhone. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Este resultado confirma a afirmação de Kotler (2003), que diz que as empresas 

competitivas do mercado atual optam por construir relacionamentos com os clientes 

em diferentes níveis, buscando conquistar uma participação cada vez maior nas 

compras do cliente para suas diversas categorias de produto. 

No entanto, observa-se que 31% dos clientes pesquisados são indiferentes ou 

discordam deste fato. Esta análise mostra a necessidade de implantação de novas 

campanhas de marketing, com intuito de apresentar ao público consumidor os 

diversos benefícios oriundos da integração entre produtos fabricados pela Apple Inc. 

O Gráfico 8 mostra que 34% das pessoas selecionadas concordam totalmente 

que não trocariam de sistema operacional, além dos 26% que apenas concordam com 

a frase proposta. Outros 14% são indiferentes, 23% discordam, e 3% discordam 

totalmente. 
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Gráfico 8 – Não troco o sistema operacional (iOS) do iPhone por outro sistema 

operacional. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

De acordo com Urdan (2006), os consumidores que buscam produtos 

considerados de categoria superior buscam desempenho excepcional, além dos 

supracitados benefícios funcionais. No resultado apresentado no Gráfico 8, nota-se 

que 60% dos selecionados não abrem mão do sistema operacional do iPhone, 

confirmando a teoria de Urdan. Em contrapartida, os demais 40% consideram 

experimentar alternativas concorrentes, que pode ser explicado devido à baixa 

compatibilidade do iPhone com dispositivos de outros fabricantes, como 

computadores pessoais que utilizam outras plataformas. 

O Gráfico 9 apresenta uma divergência entre os selecionados com relação ao 

status que o iPhone proporciona a quem o possui. Dentre eles, 6% concordam 

totalmente com a afirmação, 34% apenas concordam, 14% são indiferentes, 34% 

discordam, e 12% discordam totalmente. 
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Gráfico 9 – Eu compraria um novo iPhone porque ele me proporciona “status” perante 

à sociedade. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Na análise deste resultado, deve-se levar em consideração o posicionamento 

da marca adotado pela empresa fabricante do produto. Segundo Tavares (2008), 

algumas marcas são posicionadas para consumidores que buscam prestígio, quesito 

amplamente adotado pela Apple Inc.  

É possível perceber entre os 40% dos clientes pesquisados que concordam ou 

concordam totalmente com a frase proposta que, individualmente, há interação com a 

marca, que pode ser vista por eles como um veículo para expressar parte de sua 

identidade (TAVARES, 2008).  

No entanto, há de se destacar os 46% que discordam ou discordam totalmente 

da afirmação proposta, que podem ser justificados pelo fato de buscarem no iPhone 

apenas os benefícios funcionais que ele oferece. 

O Gráfico 10 mostra que 20% dos selecionados pela pesquisa concordam 

totalmente com a afirmação de que, ao comprarem um iPhone, buscam estar 

atualizados com as novas tecnologias do mercado. Além destes, outros 54% apenas 

concordam com a frase; 17% são indiferentes, e apenas 9% discordam totalmente. 
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Gráfico 10 – Eu compraria um novo iPhone porque quero estar sempre atualizado com 

as tecnologias mais recentes. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Neste resultado verifica-se outro fator característico da marca Apple: as 

constantes inovações apresentadas ao mercado. De acordo com Tavares (2008), a 

empresa adota a identidade inovadora desde a logomarca, simbolizando que tem algo 

revolucionário para oferecer. Nota-se, portanto, que os clientes são movidos por este 

ideal, fato que justifica os 74% dos consumidores pesquisados que concordam com a 

afirmativa proposta. No entanto, 9% das pessoas selecionadas discordam totalmente, 

indicando que a opção de compra do iPhone se deu por outro motivo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Diante dos resultados obtidos por meio da pesquisa bibliográfica realizada, bem 

como dos dados levantados através da aplicação do questionário em estudantes 

selecionados, e tomando por base o problema proposto no início deste artigo, foi 

possível atingir o objetivo estabelecido, ao identificar os elementos responsáveis pela 

fidelização dos clientes do iPhone. 
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Dentro do grupo pesquisado, verificou-se a existência da fidelização no 

relacionamento entre a Apple Inc. e seus clientes por meio da análise da intenção dos 

consumidores pesquisados em repetir a compra. 

Os elementos responsáveis por gerar esta fidelização foram verificados nas 

demais afirmativas propostas pelo questionário, que avaliaram se há fidelidade e 

satisfação em relação ao produto adquirido, bem como os fatores responsáveis pelo 

sucesso do produto. 

O primeiro dos elementos percebidos como influenciadores no processo de 

fidelização do cliente foi o quesito segurança da informação. Outros fatores 

determinantes foram a busca dos clientes por constantes inovações, além da 

possibilidade de integração entre os dispositivos fabricados pela Apple Inc. Dessa 

forma, foi possível obter a avaliação dos usuários do iPhone por meio de uma 

comparação entre o produto e seus concorrentes, proposta no início do questionário. 

Verifica-se, portanto, que os consumidores selecionados pela pesquisa consideram, 

quase em sua totalidade, que o iPhone representa a melhor opção de compra em sua 

categoria. 

É importante ressaltar que a pesquisa se limitou a uma quantidade restrita de 

consumidores que, em sua totalidade, são estudantes dos cursos de Administração e 

Ciências Contábeis do Centro Universitário UniBH. Por este motivo, recomenda-se 

um estudo mais aprofundado do tema por meio de pesquisa abrangendo maior 

número de clientes. 

Para este provável estudo, sugere-se uma análise detalhada do 

comportamento da parcela de consumidores que demonstrou insatisfação com os 

preços praticados pela Apple Inc. no mercado nacional, conforme resultados 

apresentados neste artigo; fato que também necessita de atenção por parte da 

empresa. 
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APÊNDICE I 
 

Questionário para Avaliação do Grau de Fidelização dos Usuários de iPhone 

Prezado colaborador, esse formulário faz parte de uma pesquisa do Trabalho de Conclusão do Curso 

de Administração do Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH, cujo objetivo é analisar o nível 

de fidelização dos usuários do iPhone. 

Contamos com sua colaboração ao responder os itens abaixo. Você gastará menos de 3 minutos 

para preencher todo o formulário. Ficamos muito agradecidos. 

 

1. O iPhone é melhor do que os outros smartphones. 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo 
Discordo 

totalmente 

          

Marque com um X no campo mais apropriado, de acordo com a sua percepção.   

2. O preço de um iPhone é compatível com os benefícios que ele me oferece. 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo 
Discordo 

totalmente 

          

Marque com um X no campo mais apropriado, de acordo com a sua percepção.   

3. Eu compraria outro iPhone no futuro. 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo 
Discordo 

totalmente 

          

Marque com um X no campo mais apropriado, de acordo com a sua percepção.   

4. Eu indico o iPhone para outra pessoa. 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo 
Discordo 

totalmente 

          

Marque com um X no campo mais apropriado, de acordo com a sua percepção.   

5. Eu me sinto bem quando estou com o iPhone. 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo 
Discordo 

totalmente 

          

Marque com um X no campo mais apropriado, de acordo com a sua percepção.   
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6. Eu compraria um novo iPhone porque priorizo a segurança das minhas informações.  

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo 
Discordo 

totalmente 

          

Marque com um X no campo mais apropriado, de acordo com a sua percepção.   

7. A integração entre os dispositivos da Apple faz com que eu sempre escolha o iPhone. 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo 
Discordo 

totalmente 

          

Marque com um X no campo mais apropriado, de acordo com a sua percepção.   

8. Não troco o sistema operacional (iOS) do iPhone por outro sistema operacional. 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo 
Discordo 

totalmente 

          

Marque com um X no campo mais apropriado, de acordo com a sua percepção. 
   

9. Eu compraria um novo iPhone porque ele me proporciona “status” perante à sociedade. 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo 
Discordo 

totalmente 

          

Marque com um X no campo mais apropriado, de acordo com a sua percepção. 
   

10. Eu compraria um novo iPhone porque quero estar sempre atualizado com as tecnologias 
mais recentes. 

Concordo 
totalmente 

Concordo Indiferente Discordo 
Discordo 

totalmente 

          

Marque com um X no campo mais apropriado, de acordo com a sua percepção.   

 


