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RESUMO 
 

Esse artigo tem por objetivo verificar como marketing de relacionamento como ferramenta estratégica 
podem aumentar o índice de fidelização dos clientes. A importância na qualidade no atendimento ao 
cliente, com tantos avanços tecnológicos os consumidores ficam mais exigentes em questão de 
produtos e serviços. Atualmente o mercado se torna mais competitivo, as empresas adquiriram o 
conhecimento que os clientes são de extrema importância para a sobrevivência da organização. Os 
clientes podem ter opção de escolha o que antigamente era impossível, pois antes o foco era no 
produto é o consumidor era esquecido. O índice de satisfação do cliente é um dos indicadores de 
desempenho a ser avaliado e que uma meta seja estabelecida por ele. Oferecer um diferencial no 
atendimento passa a ser indispensável para fidelização de clientes, pois passaram a obter domínio no 
mercado, buscando atender suas necessidades e suprir seus desejos. Outra forma apontada é o 
valor posto ao cliente, pois isso é um conceito fundamental do marketing de relacionamento, no qual 
a probabilidade de satisfação e repetição de compra do cliente depende da oferta atender ou não a 
essa expectativa de valor, assim as empresas devem se concentrar em construir vantagens e 
qualidade para o cliente, o que acarreta sempre na volta do cliente para fazer novas compras e, 
portanto alta lucratividade para elas mesmas. Assim conclui que o foco das empresas de hoje, tem 
que sempre permanecer no cliente, fazendo todo o possível para conseguir mantê-los satisfeitos na 
organização. 
 
 
Palavras-chave: Marketing de Relacionamento, Fidelização e Satisfação . 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to verify how relationship marketing as a strategic tool can increase customer loyalty 
index. The importance of quality customer service, with so many technological advances consumers 
are more demanding in matter of products and services. Currently the market becomes more 
competitive, companies have acquired the knowledge that customers are extremely important for the 
survival of the organization. Customers may have to choose the option that was previously impossible, 
because before the focus was on the product is the consumer was forgotten. The customer 
satisfaction index is one of the performance indicators to be evaluated and a goal to be established by 
it. Offer a gap in care becomes essential for customer loyalty, they began to gain dominance in the 
market, seeking to meet their needs and fulfill their wishes. Another approach is the value put the 
customer as this is a fundamental concept of relationship marketing, in which the probability of 
customer satisfaction and repeat purchase depends on supply meet or not this expectation value, so 
companies must focus on building advantages and quality to the customer, which always brings the 
customer back to make new purchases and thus high profitability for themselves. Thus concludes that 
the focus of today's businesses, must always remain on the client, doing everything possible to get 
keep them satisfied in the organization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O mercado atual está cada vez mais competitivo, com isto, surge a 

necessidade das empresas para fidelização dos seus clientes. O marketing de 

relacionamento, como uma ferramenta estratégica para fidelização de clientes, 

transformaram a fidelização numa prioridade estratégica, buscando maneiras 

eficazes e melhores de se relacionar com seus clientes, com a intenção de 

desenvolverem um diferencial frente à concorrência acirrada 

 O bom atendimento, começa quando a empresa decide que o mais 

importante para ela é o cliente, e não mais o produto, levando-a a capacitar seus 

colaboradores para trabalhar com o objetivo de fazer com que o cliente se sinta mais 

importante dentro da empresa, demonstrando preocupação para com ele com o foco 

em satisfazê-lo.  

 No entanto, é preciso cativar o cliente oferecendo algo a mais para que ele se 

torne fiel à empresa, surpreendendo não apenas com o atendimento personalizado e 

diferenciado, mais também com a opção de oferecer produtos de qualidade, e 

melhor ainda é conseguir descobrir suas necessidades e desejos para assegurar 

sua fidelidade. É essencial antes de a empresa traçar estratégias de fidelização 

atender algumas regras básicas como utilizar ferramentas para obter informações e 

dados de seus clientes. 

 Frente a essas informações, questiona-se: marketing de relacionamento, é 

uma ferramenta estratégica para fidelização dos clientes? 

 A metodologia da presente pesquisa é qualitativa. Além disso, teve por 

finalidade explicar a grande importância do marketing de relacionamento como 

ferramenta, que resultará em pontos positivos para o diferencial competitivo das 

empresas na fidelização de clientes.  

 Este estudo tem como justificativa trazer melhores explicações sobre o 

assunto explorado e atender a uma demanda reconhecida do mercado profissional 

no processo do marketing de relacionamento como ferramenta para fidelização de 

clientes, que tragam maiores vantagens competitivas para as empresas, bem como, 

trará mais conhecimento no processo acadêmico. 

 O objetivo desse estudo foi analisar como fidelizar os clientes, através do 

marketing de relacionamento, direcionando as empresas a alcançarem melhores 

resultado, mantendo confiança, credibilidade e a satisfação de seus clientes, com o 
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intuito de construir um relacionamento duradouro que possibilite a rentabilidade da 

organização em longo prazo. Além disso, levantar evidências que permitam 

compreender o conceito do marketing orientado para fidelidade dos clientes, como 

uma necessidade, para criar vantagens competitivas frente a um mercado em 

transformação, traduzindo-as no aumento da rentabilidade e criando um diferencial 

diante da concorrência. 

 

2 MARKETING E SEUS CONCEITOS 

 

O mundo globalizado vem criando um mercado cada vez mais competitivo 

com uma crescente oferta de novos produtos, serviços e marcas, para satisfazer e 

suprir as necessidades de seus vários tipos de clientes. Uma empresa que queira se 

destacar, precisa entender e oferecer soluções que satisfaçam os anseios de seus 

clientes, não apenas funcional, mas também emocional.  

A orientação de marketing surgiu por volta da década de 1950, originário do 

inglês o termo marketing significa ação no mercado. Esta lógica mercadológica é 

bastante ampla. É usada não somente para ajudar as empresas a vender mais, mas 

também para coordenar qualquer processo de troca. (LAS CASAS, 2010). 

A essência do marketing é o processo de troca, em que duas ou mais partes 

se dão algo de valor, com o objetivo de satisfazer as necessidades recíprocas. A 

troca é a origem da atividade do marketing, como o processo de criar e resolver 

relações de troca. Quando há necessidade de trocar mercadorias, o resultado 

natural é um esforço de marketing por parte das pessoas envolvida. (COBRA, 2003) 

Para Wroe Alderson, um importante teórico do marketing: “Parece totalmente 

razoável descrever a evolução da troca como uma grande invenção que ajudou o 

homem primitivo a iniciar-se no caminho da civilização”. (BOONE; KUTZ,1998, p.83) 

Houveram outras definições de marketing que foram sendo evoluídas e 

modificadas. Kotler foi uma das pessoas que mais contribuiu para essa evolução no 

conceito de marketing. Um acréscimo no conceito de marketing que dizia que “o 

conceito de marketing deveria abranger também as instituições não lucrativas”.  

A expressão marketing social sendo “A criação, implementação e controle de 

programas calculados para influenciar a aceitabilidade das ideias sociais e 

envolvendo considerações de planejamento de produto, preço, comunicação, 

distribuição e pesquisa de marketing”. (COBRA, 2003, p. 78). 
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O conceito do marketing é um processo social por meio do quais pessoas e 

grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, 

oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

O marketing passou a ter diversas definições dadas por pessoas diferentes, 

devido a contínua exposição à propaganda e à venda pessoal. Por isso, a American 

Marketing Association, algumas décadas antes, tentaram padronizar a terminologia 

do marketing com uma definição que mostrou-se limitada. E fez definição por uma 

mais abrangente que dizia que marketing é o processo de planejamento e execução 

da concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços, 

organizações e eventos para criar trocas que venham a satisfazer objetivos 

individuais e organizacionais. (AMA, 2005). 

Reavaliando sua posição sobre o marketing, fez sua definição final que o 

marketing “é o processo de planejamento e execução desde a concepção, preço, 

promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam 

os objetivos de pessoas e de organizações”. (COBRA, 2003, p.135).  

Então, pode-se dizer que o marketing tem a função de identificar e satisfazer 

as necessidades e os desejos dos indivíduos ou organizações, identificar e atender 

essas necessidades não supridas pelos concorrentes. 

Atualmente, o marketing é aplicável em quase todas as atividades humanas. 

Desempenha papel importante na integração das relações sociais e nas relações de 

trocas lucrativas e não lucrativas. As comunidades em geral respira e alimenta-se de 

marketing, conscientemente ou não, sendo assim, é necessário compreender o 

significado e a importância do marketing como desencadeador do processo de 

desenvolvimento econômico e social. (COBRA, 2010). 

Com os clientes tendo essa percepção, as empresas tomaram conhecimento 

que a decisão final sobre os produtos e serviços que ofertavam estava em mãos dos 

clientes. Sendo assim, empresas tomaram a decisão de adotar praticas como 

análises e pesquisas de mercado, posicionando os produtos de acordo com as 

necessidades dos clientes. 

 

Portanto, o conceito de marketing pode ser entendido como a função 
empresarial que cria continuamente valor para o cliente e gera vantagem 
competitiva duradoura para a empresa, por meio da gestão estratégica das 
variáveis controláveis de marketing: produto, preço, comunicação e 
distribuição. (MACHLINE et al., 2009, p. 2). 
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O verdadeiro papel do marketing é administrar a demanda de bens e serviços, 

estimulando o consumo de um bem ou serviço que, por suas características 

intrínsecas, atenda a necessidade e desejos específicos de determinadas pessoas 

(COBRA, 2010). 

Entre as várias definições de marketing, a mais moderna é aquela que 

contempla todos os avanços que foram sendo agregados ao longo dos anos. Essa 

definição registra que: 

 

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às relações de troca, orientadas para as satisfações dos 
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados 
objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o ambiente de 
atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar da 
sociedade. (LAS CASA, 2010, p. 10). 

 

Conforme mencionado, as atividades de marketing são muito mais amplas e, 

contudo, as definições sugeridas sempre apresentam limitações. 

 

2.1 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

 A perda de consumidores rentáveis pode abalar fortemente o lucro da 

empresa, sendo assim, uma das principais tarefas da empresa é manter 

consumidores. A solução para isso é o marketing de relacionamento. As empresas 

podem disponibilizar benefícios financeiros ou sociais na aquisição de seus produtos 

ou criar laços estruturais com eles. 

 Segundo Vavra (1993), o marketing de relacionamento ou after-marketing são 

todas as atividades de marketing destinadas a manter um cliente em situações de 

pós venda e isso tem sido comparado com a situação de um relacionamento 

pessoal, no qual o marketing de relacionamento procura manter um perfeito 

casamento entre clientes e fornecedores, não apenas, mas pelo maior tempo 

possível. 

 Surge, então, a filosofia de gestão com finalidade de reformular as atividades 

organizacionais perante uma sociedade em crescente transformação, pois o 

marketing tradicional estaria em fase de declínio. Saber relacionar-se com seu 

cliente é uma maneira de fidelizá-los para ganhar cada vez mais espaço no mercado 
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competitivo, sendo uma fonte de estratégias para os lucros da empresa. O marketing 

de relacionamento pode oferecer às empresas diversas vantagens competitivas 

perante aos seus concorrentes, tais como, desenvolver a fidelidade com os clientes, 

criar um ambiente que favoreça soluções inovadoras e criativas, estabelecer um 

local propício para testar novas idéias e unir a empresa com os clientes que 

valorizam o seu produto ou serviço. (GORDON, 1999). 

 O marketing de relacionamento tornou-se tão importante, e a permanência do 

cliente para a empresa que alguns autores passarão a estabelecer uma estratégia 

para manter os clientes bem relacionados com a empresa. (MCKENNA, 2008). 

 Segundo Cruz (1991 apud CRUZ, 2006), o marketing de relacionamento 

surgiu efetivamente nas empresas na década de 90, conduzindo a empresa para a 

filosofia de interação constante e colaborativa na relação com clientes. Analisar e 

compreender o cliente torna-se o diferencial do negócio, atendendo da melhor forma 

as necessidades, desejos e expectativas detectadas. De acordo com a concepção 

moderna de marketing, essa mudança pode garantir a repetição da compra do 

cliente, que é fundamental para o sucesso do negócio. 

 Para Kotler e Armstrong (2003, p. 484): “o marketing de relacionamento 

requer que os profissionais de marketing trabalhem em íntimo contato com os outros 

departamentos da empresa para formar uma cadeia de valor efetiva que atenda o 

cliente”. 

 No marketing de relacionamento as empresas fazem de tudo para criarem 

laços com os clientes e fazer com que eles voltem mais vezes, buscam conquistá-los 

e mantê-los. 

 Segundo Vavra (1993), o marketing de relacionamento como sendo o 

processo de garantir satisfação continua aos indivíduos ou organizações que são 

clientes atuais ou que já foram clientes de uma determinada organização, ainda diz 

que o pós-marketing é manifestado em muitas diferentes atividades de marketing, 

todas elas focadas em clientes atuais: 

 Identificação das bases dos clientes. 

  Reconhecimento dos clientes como indivíduos. 

 Conhecimento de suas necessidades e expectativa. 

 Mensuração de satisfação proporcionada à ativa de sentimentos e de re-

conhecimento a eles. 
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 Fornecimento de canais de comunicação amplos. 

  Demonstração ativa de sentimento de reconhecimento a eles. 

  Segundo Churchill e Petter (2000, p. 518): 

 

No marketing de relacionamento, o fechamento da venda não e o fim do 
processo. Ao contrario, os vendedores orientados para o valor continuam 
trabalhando num relacionamento de longo prazo com os clientes. As 
atividades para a formação desse relacionamento, que incluem as visitas de 
acompanhamento de vendas, servem para garantir que os clientes estão 
satisfeitos com suas compras. 

 

 Com isso, pode-se entender que o acompanhamento eficaz contribui para que 

o cliente avalie a transição resultando em benefícios e gerando valores, o que pode 

deixá-la animado a realizar novas compras. 

  Para se implementar o marketing de relacionamento, muitas técnicas e 

ferramentas tem sido utilizadas, aplicar as regras de amizade, maior cautela no 

lançamento de novos produtos, criação de mecanismos para os consumidores, 

impedirem esforço indesejável, atenção e cuidado com os dados dos clientes, e 

principalmente respeito absoluto ao cliente, que se obtém  através do atendimento e 

da busca constante da satisfação das necessidades e desejos dos clientes. 

(PEPPERS; ROGERS, 2000). 

 Na visão de Kotler (2010, p. 51), o marketing de relacionamento é uma das 

tendências mais focadas no marketing atual. O termo marketing de relacionamento 

refere-se a “conhecer melhor seus clientes de maneira que você possa atender 

melhor a seus desejos e necessidades” 

 Segundo Las Casas (2010, p. 27): 

 

O conceito de fidelização surgiu com a constatação de um acirramento da 
concorrência e a necessidade de se manter a clientela fiel aos produtos e 
marca da empresa. O Customer Relationship Management desenvolve 
praticamente todos esses aspectos. 

 

 O marketing de relacionamento tem sido comparado com a situação de um 

relacionamento pessoal. Hoje é muito comum entre os jovens ficarem ou terem um 

relacionamento esporádico. Aqueles que se casam, nos tempos modernos com 

freqüência de divorciam, pois a sociedade esta valorizando qualidade de vida e 

satisfação pessoal, e por isso, pouco esforço tem sido feito para a manutenção de 

um relacionamento que não esta bem. Passando para o setor comercial, o marketing 
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de relacionamentos é exatamente o oposto de todas as relações pessoais 

mencionadas. No marketing de relacionamento, procura-se manter um perfeito 

casamento entre clientes e fornecedores. Não se trata de relacionamento para 

apenas uma vez mas para o maior tempo possível. (COBRA, 2010). 

 Em certo sentido, o marketing de relacionamento entre a empresa – cliente 

tem semelhanças com as pessoais, mas evidentemente que para os comerciantes, 

porem há, um interesse de lucro no relacionamento. O marketing de relacionamento 

é, portanto, uma forma de acompanhar o pós-venda. (COBRA, 2010). 

 Contudo, pode-se mencionar Crescitelli, Guimarães e Milani (2006), os quais 

destacam que os principais conceitos de marketing de relacionamento e fidelização 

de clientes deverão ser trabalhados junto com os conceitos de atendimento para 

todos os funcionários, mostrando a importância do tema e salientando as vantagens 

que poderão ser obtidas com um bom trabalho de marketing de relacionamento. 

Além disso, as seguintes ações são recomendadas: 

a) premiação de funcionários que se destacaram por bom atendimento (tanto nas 

lojas como no escritório); 

b) mapeamento de todos os pontos de contatos dos clientes com a empresa, 

além disso, oferta, para os funcionários que trabalham em contato direto com 

clientes, de treinamento intensivo sobre atendimento e marketing de 

relacionamento. 

  Dessa forma, sugere-se que o índice de satisfação dos clientes seja um dos 

indicadores de desempenho avaliados pela empresa e que uma meta seja 

estabelecida por ele. Por tanto, antes de iniciar as ações de marketing de 

relacionamento, a empresa deve realizar uma pesquisa para avaliar a satisfação 

atual de seus clientes e depois que seja realizada a mesma medição de quatro em 

quatro meses, para que a empresa consiga comparar os resultados com resultados 

anteriores e avaliar o impacto de suas ações, fazendo as correções necessárias. 

(CRESCITELLI; GUIMARÃES; MILANI, 2006). 

 Ainda com Crescitelli, Guimarães e Milani (2006), os quais mencionam que o 

Marketing de relacionamento tem resultados de médios e longos prazos. Portanto, a 

empresa deve evitar tomar decisões baseadas em resultados de curto prazo. Deve 

também investir na continuidade e estreitamento do relacionamento com seus 

clientes, para que obtenha cada vez mais seu lugar de destaque na mente do 

consumidor, atingindo a fidelização. 
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 Em termos gerais, o marketing de relacionamento enfatiza a importância da 

retenção dos clientes e a preocupação com a qualidade que transcende os limites 

dos departamentos. As estratégias de relacionamento ampliam a definição de 

cliente, de “cliente final” para “todos os públicos“ (como fornecedores, funcionários, 

influenciadores e mais), que são componentes integrais da oferta dos serviços para 

o mercado. O empenho em manter os relacionamentos com todos esses 

consumidores e clientes constitui a essência do conceito de marketing de 

relacionamento. (LAS CASAS, 2006). 

 O marketing de relacionamento caracteriza-se por priorizar clientes, 

atendendo as suas necessidades e expectativas, onde se deve concentrar nos 

parceiros e clientes, reter a satisfação dos mesmos ao invés de conquistar novos e 

agregar mais confiança no trabalho em equipe. (KOTLER, 2010). 

 Para fazer um bom marketing de relacionamento, é necessário que a 

empresa mantenha um atualizado o seu banco de dados e tenha muita preocupação 

com a qualidade. Somente com os produtos ou serviços de qualidade se mantêm 

clientes. 

 

2.2. CLIENTES 

 

 A construção de um bom relacionamento entre o cliente e a empresa é 

fundamental, os clientes devem ser reconhecidos, identificados e respondidos. Para 

isso acontecer, é preciso conhecer bem, saber manter a comunicação, escutar as 

necessidades e reconhecer a sua fidelidade. 

 Cobra (2010) descreve que o cliente são pessoas que compram produtos e 

serviços, para revenda ou para próprio consumo causando receita para empresa. 

Algumas décadas atrás os clientes não possuíam o direito de escolha, geralmente não 

existia concorrência, devido a esse fator os empreendedores não investiam em 

melhorias porque o cliente não tinha outra opção.  Mas, com o tempo foram ocorrendo 

grandes mudanças, e hoje a maior preocupação das empresas e suprir as 

necessidades dos clientes.  

 Chiavenato (2008), afirma que os clientes são essenciais para o mercado, e o 

atendimento ao cliente se tornou um dos princípios mais importantes a serem 

seguidos pela empresa.  
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 Os clientes estão cada vez mais informados sobre seus direitos e sempre 

buscam as melhores alternativas, pois afinal existem milhares de concorrentes com 

ofertas iguais ou melhores. 

 De acordo com Kotler (2010),  explica o gênero de alguns clientes, e mostra o 

modo como deveram ser tratados para saírem da empresa satisfeitos. Segue no 

quadro 1, os tipos de clientes e suas principais características.  

Quadro 1: Tipos de Clientes 

Tipos de cliente Características Como lidar com eles 

Impaciente Perguntador cíclico, insistente, Tratá-lo com brevidade, mas 

  compulsivo, chegando a insultar com muita cortesia. Esse tipo de 

  quando contrariado, fazendo  cliente exige sinceridade,  

  piadinhas de mau gosto. segurança nas respostas e  

    autocontrole. 

Silencioso Demonstra não ter conhecimento, Induzir o cliente ao diálogo, 

  aparenta um ar de cansaço,  bastando apenas formular  

  mostrando-se sempre pensativo perguntas claras, num clima 

  e quase não conversa. de consideração e atenção. 

  Barganhador Procura Insistentemente por Agir com tato, analisando 

 

vantagens. minuciosamente sua fala 

    para que possa argumentar 

    com convicção. É importante 

    saber até onde deve ir. 

Indeciso Apresenta ar de apreensão perma Agir com moderação, calma e 

  nente, sempre quer conversar  paciência, respondendo sempre 

  mais, perguntar sobre coisas que e sinceramente às perguntas 

  já perguntou. Às vezes tem  feitas várias vezes. 

  raciocínio lento.   

Agitado Pessoa inquieta, geralmente Agir com calma, falando 

  interrompe sua fala e não tem moderamente, sem se irritar. 

  paciência de ouvir a explicação. Deve-se evitar ao máximo  

    abordar questões que tenham 

    mais de um sentido e ter  

    respostas objetivas. 

De bom senso É uma pessoa amável, agradável Agir com atenção, demonstrando 

  e inteligente. prestabilidade, mantendo sempre 

    

o clima de simpatia e cordialidade. 

 

     

 Pessoa agradável, de conversa Ter habilidade e buscar  

Bem envolvente, mas que desvia do  constantemente retomar o rumo 

humorado assunto constantemente da conversa. Não perder as rédeas 
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  dificultando o diálogo. da situação. 

Inteligente Sabe tudo sobre tudo, não gosta Usar de bom senso e lógica, nunca 

  de argumentos fracos. omitindoinformações. Esteja bem  

    informado, agindo com segurança 

    em tudo que faz. 

Confuso É aquele cliente indeciso, muda Fazer apresentações firmes e  

  de opinião constantemente. convincentes, reiniciando com  

    paciência sempre que o cliente  

    solicitar. 

Presunçoso Sempre fala "eu sei" depois de Ter muita habilidade, dar valor ao 

 

qualquer afirmativa. Pouco  cliente, sem bajulá-lo. 

  argumenta e quase nunca ouve os   

  seus interlocutores.   

Detalhista Pessoa que quer saber detalhes, Falar pausadamente, várias vezes, 

  não entende como funciona,  com clareza, não se prendendo a 

  demonstra dificuldade em  detalhes desnecessários. 

  associar ideias.   

Agressivo Gosta de discutir por qualquer Não interrompa a fala do cliente, 

  coisa, seja muito ou pouco  deixe-o liberar a sua raiva. Nunca 

  importante. Critica abertamente. lhe diga que está nervoso, isso o 

  Tudo é um motivo para brigar. deixará mais furioso. 

Fonte:Kotler, 2010 

 

 O quadro explica as características dos clientes, e as empresas precisam ficar 

atentas a esse tipo de comportamento para melhor entende-los. 

 Segundo Las Casas (2010) ambos são frutos importantes para que ocorra 

sucesso no empreendimento da empresa, existe diferentes definições de qualidade, 

mais independente do tipo de cliente, todos querem ser bem atendidos e se sentirem 

satisfeitos.   

 

2.3 ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

 As organizações para obter sucesso, tem que primeiramente saber tratar bem 

seus clientes, pois atualmente eles se tornaram de máxima importância para o 

mercado. Com isso as empresas precisaram mudar seu foco que antigamente era 

produto, para os clientes. Essa variação fez que ocorresse a excelência no 

atendimento, que é o que as pessoas procuram em uma empresa nos dias de hoje. 
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 A forma que o cliente é abordado ou atendido pode ser um ultimato para 

qualquer empresa. Segundo Cobra (2003, p.32) “esses deslizes representam a 

maior ameaça ao negócio de qualquer empresa”. São eles: 

 Apatia: atitude de pouco caso realizado pelos funcionários da empresa, como 

vendedores, recepcionistas, pessoal de entrega etc; 

 Dispensa: procurar livrar-se do cliente desprezando suas necessidades ou seus 

problemas, com frases como: “não temos” ou “ainda não chegou”; 

 Condescendência: tratar o cliente como se ele fosse uma criança e não 

soubesse o que quer; 

 Automatismo: significa um atendimento indiferente ou robotizado; 

 Passeio: jogar o cliente de um departamento para outro sem se preocupar em 

resolver o problema do cliente; 

 Frieza: quando o cliente é atendido com indiferença, hostilidade, rispidez, 

desatenção ou impaciência; 

 Livro de regras: Essa é uma das desculpas mais frequentes para o mau 

atendimento, onde as normas da empresa são colocadas acima dos interesses 

de satisfação do cliente. 

 Las Casas (2010) se manter em um mercado competitivo é essencial sempre 

buscar por desenvolvimento, melhoria continua, treinamento de funcionários pois se 

a empresa não se adaptar às novas condições corre o risco de perder clientes. 

         De acordo com Churchill e Peter (2010), o cliente é extremamente importante 

para a empresa se manter no mercado e afirma que o atendimento ao cliente é um 

fator chave do negócio. 

 Segundo Kotler (2010), manter um cliente à empresa é uma tarefa muito 

difícil, mesmo que o profissional ofereça realmente serviços de qualidade. O cliente 

pode se sentir satisfeito, mais mesmo assim ainda pode querer experimentar outros 

mercados concorrentes. 

 Kotler (2010) vem formando que as empresas que querem conquistar os 

clientes, é preciso que ocorra excelência no atendimento. Para isso acontecer às 

organizações precisam ficar atualizadas aos avanços tecnológicos. Os clientes 

passam a buscar por um conjunto de benefícios, onde não inclui somente qualidade 

no produto e bom preço e também satisfação na realização da compra. 
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 A qualidade no atendimento, a parceria de fornecedores, e a melhoria 

contínua são fatores que contribuem para a satisfação do cliente. Atrair, reter e criar 

valor ao cliente constrói estimulo organizacional para promover a superioridade no 

desempenho. 

 

2.4 FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA 

 

 Os clientes fiéis a empresa não a abandonam pois acreditam no produto ou 

serviço oferecido pela empresa, cooperando para a evolução do mesmo, 

proporcionando ideias para o desenvolvimento dos produtos e serviços oferecidos. 

 De acordo com Las Casas (2006, p. 28) “o conceito de fidelidade significa que 

os clientes continuam a comprar de uma empresa porque acreditam que ela tenha 

bons produtos ou serviços”. Diante de tais fatos, não significa que o cliente será 

sempre fiel à sua empresa, ou seja, aquela que lhe oferecer um diferencial nas 

condições de atendimentos, qualidade e serviços, será sua carta de recomendação. 

 “O conceito de fidelização significa que os clientes continuam a comprar de 

uma empresa porque acreditam que ela tenha bons produtos ou serviços”. (LAS 

CASAS, 2006, p. 28). 

As organizações detectaram uma importante e primordial ideia em satisfazer 

e reter os clientes, porque se as empresas conseguirem satisfazer seus clientes, 

conseqüentemente colaborará para melhorar o capital da empresa. (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

 “O êxito de qualquer empresa depende, portanto, da capacidade de satisfazer 

seus clientes”. (DIAS, 2003, p. 396). 

 Analisa-se que as empresas estão em desvantagem em relação aos avanços 

conquistados pelos clientes na escolha de um determinado produto ou serviço, os 

mesmos detêm muita informação em optar pela empresa ideal que proporcionará 

satisfação. As empresas precisam estar evoluindo constantemente na obtenção de 

produtos com excelência para reter seus clientes. 

  “Os profissionais de marketing inteligentes de hoje não vendem produtos, mas 

pacotes de benefícios. Não vendem apenas valor de compra, mas valor de 

utilização”. (KOTLER, 2010, p. 178). 

 Entende-se que os clientes estão com uma grande vantagem em relação as 

organizações. Baseando-se nisso, as empresas devem oferecer produtos que 
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venham a agregar valor no ato da compra, proporcionando ganhos não apenas com 

o produto adquirido, mas um valor que vai além da aquisição de um simples produto. 

 As empresas que sonham em se destacar no mercado competitivo, devem 

criar estratégias para encantar seus clientes, manter uma relação duradoura e 

positiva, ocasionando uma boa reputação para os demais clientes, ou seja, os 

profissionais de marketing devem agir constantemente formulando boas estratégias 

para colocar em prática essa arte de conquistar clientes. (KOTLER, 2010). 

 É de suma importância que a organização perceba que realmente os clientes 

formam o capital necessário para o seu desenvolvimento e ampliação dos seus 

produtos ou serviços ofertados. A empresa deve agregar valor ao cliente fidelizando 

e trazendo pra si, ocasionando uma boa visão, conseqüentemente, espalhará sua 

boa reputação, pois conseguiu obter um excelente atendimento.  

 “Olhar para o futuro é garantir ao cliente satisfação e com esta visão 

abrangente fará com que a empresa conquiste seu sucesso no mercado”. 

(ROBERT; DESATNICK, 1994, p. 161). 

 A empresa que tiver uma visão holística relacionado a oferecer excelência no 

atendimento voltado para o cliente, proporciona a sua fidelização, obtendo assim 

grande destaque no cenário mercadológico e empresarial. 

 

Nas organizações voltadas para o valor, a satisfação do cliente é uma 
importante medida de controle. Para mensurá-la, os gerentes de marketing 
precisam determinar como os clientes percebem os produtos e o valor de 
suas transações. (CHURCHILL; PETTER, 2000, p. 554). 
 

 Pode-se afirmar que a valorização dos clientes é uma ferramenta que 

proporciona vantagem para a organização, sendo assim, através dessa mensuração 

dos métodos que os gerentes de marketing realizam, conseguem identificar em 

quais pontos os clientes dão maior atenção para a organização, persistindo nesse 

meio conseguem fidelizar com mais eficiência seus clientes oferecendo produtos de 

alta complexidade. 

 “[...] a empresa deve ser avaliada com base na satisfação de seus clientes. 

Todos na organização devem estar imbuídos da necessidade de colaborar com o 

cliente procurando encantá-lo”. (COBRA, 2010, p. 23). 

 Através da gama de informações que os clientes estão recebendo através do 

avanço tecnológico, é imprescindível as organizações voltarem o foco para os 

clientes, pois são eles que de fato colaboram para o desenvolvimento e ampliação 
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do negócio, por isso, todos da alta direção ao nível mais baixo deve-se estar 

preparado para encantar os clientes e com essa vantagem divulgar o bom 

atendimento aos demais indivíduos da sociedade. 

 

As empresas, para serem competitivas, precisam envolver e comprometer 
seus clientes com os novos produtos e, para isso, é importante que os 
novos produtos sejam concebidos de acordo com os desejos e 
necessidades de seus consumidores. (COBRA, 2010, p. 144). 

 

 Pode-se dizer que mediante o avanço dos clientes, os mesmos estão se 

destacando no mercado, porque a empresa não deve apenas oferecer um produto 

para sanar a necessidade do cliente, deve-se desenvolver produtos que de fato 

envolvam o cliente, criando um relacionamento duradouro e que o mesmo propague 

o bom trabalho realizado pela empresa, concebendo produtos inovadores. 

 

Hoje um dos aspectos com que as empresas mais se preocupam é a 
manutenção de clientes. Para tanto, é preciso entender como os clientes se 
relacionam após a venda e como as decisões podem ser direcionadas para 
sustentar o relacionamento constituído pelo processo de conquista e 
fidelização. (DIAS, 2003, p. 39). 

 

Conquistar e reter clientes são estratégias do marketing que têm sido muito 

utilizadas por empresas de todos os setores. Uma das maneiras utilizadas para esta 

conquista e retenção é o marketing de fidelização, que para Dias (2003, p. 300), “é o 

primeiro nível do marketing de relacionamento”. Para o autor, fidelizar é uma 

estratégia que tem por objetivo aumentar a freqüência de compra dos clientes. 

Portanto, é necessária a construção de relacionamentos duradouros entre empresas 

e clientes. 

Fidelizar o cliente é uma das ferramentas mais eficazes na do marketing de 

relacionamento, porém é uma tarefa difícil de ser conquistada. 

  Para Yanaze (2006), fidelizar é oferecer ao cliente aquilo que ele realmente 

espera, proporcionando, além de tudo, qualidade nos produtos e serviços 

oferecidos.  

 Sabe-se que conquistar novos clientes é muito mais caro do que manter os já 

existentes, portanto é fundamental criar programas de marketing de relacionamento 

para buscar uma fidelização com o cliente. Para se gerar um grande nível de 

fidelidade, é necessário entregar um alto valor para o cliente, isto é, oferecer um 
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conjunto de benefícios que a empresa pode proporcionar ao cliente (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

 Atualmente na comunicação com o mercado pode-se contar com diversas 

ferramentas de marketing como a propaganda, a venda pessoal e o marketing 

direto. Conforme aponta Kotler (2010, p. 527): 

 

Graças às inovações tecnológicas, as pessoas podem agora comunicar-se 
por meio da mídia tradicional (jornais, rádio, telefone, televisão), bem como 
por novas formas de mídia (computadores, fax, celulares e pagers). Ao 
reduzir os custos da comunicação, as novas tecnologias têm encorajado 
mais empresas a passar da comunicação de massa para comunicação 
dirigida e ao diálogo um a um.  

 

 A compra pela internet é algo comum entre os consumidores, devido ao 

conforto de poder comprar sem sair de casa, sem enfrentar trânsitos ou algum 

transtorno, ou seja, é uma maneira prática e rápida de se adquirir algum produto ou 

serviço. 

Kotler e Keller (2006) relatam que o uso da tecnologia correta é essencial 

para uma melhor fidelização e um eficiente marketing de relacionamento. Uma 

destas tecnologias é o CRM, sigla de Customer Relationship Management. 

De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 151), CRM significa “o gerenciamento 

cuidadoso de informações detalhadas sobre cada cliente e de todos os ‘pontos de 

contato’ com ele, a fim de maximizar sua fidelidade”. Isto permite a empresa entrar 

em contato com seus clientes a fim de descobrir suas expectativas e necessidades 

individuais. Tendo informações mais detalhadas e abrangentes dos clientes, é 

possível criar estratégias para sua fidelização e ações de marketing personalizadas, 

levando em conta as reais necessidades e desejos de cada um. 

A disputa das empresas não é mais só por produtos, mas sim por clientes. E 

este alvo está exigindo cada vez mais qualidade dos produtos e/ou serviços, 

atendimentos diferenciados e preços, na busca por excelência daquilo que adquire 

ou consome. As empresas devem buscar estratégias para suprir essas 

necessidades com a finalidade de conquistar clientes, e não é fácil, já que as 

empresas não sabem ao certo o que o cliente espera. (GOLVEIA, 2011). 

Swift (2001) ressalta que o CRM pode possibilitar às empresas descobrirem 

quem são seus clientes, conhecê-los de forma mais profunda e manter sempre uma 

comunicação entre empresa e consumidor final. O CRM é uma nova ferramenta que 



17 

 

surgiu para auxiliar os profissionais de marketing nas tomadas de decisões. Pode 

ser aplicado como uma excelente forma de manter relacionamentos duradouros com 

os clientes, possibilitando uma melhoria nos produtos e serviços oferecidos, 

aumento da fidelidade do cliente e conseqüentemente um crescimento na 

rentabilidade da empresa. 

 O CRM proporciona aos seus departamentos, informações importantes sobre 

seus clientes lucrativos, com o objetivo de fidelizá-los agregando valores financeiros 

e reduzindo custos operacionais. A vantagem é que o departamento comercial 

diminui o ciclo de vida e aumenta as vendas; o marketing diminui os custos em 

relação às campanhas e receitas geradas e aquisição de clientes; e o departamento 

de assistência aumenta a produtividade, reduz o custo e o tempo. (MOLINA et al., 

2005). 

Para Peppers e Rogers (2000, p. 35), a função do CRM tem haver com a 

captura, processamento, análise e distribuição de dados, com total preocupação 

com o cliente, o que não ocorre nos sistemas tradicionais. O cliente é o centro do 

modelo de dados da empresa. 

 

A base do CRM é de que a tecnologia, que deve ser usada não apenas 
para compilar dados, mas também para prestar serviços, como 
telecomunicações e informática são administradas de forma a proporcionar 
condições para a manutenção do relacionamento. (BRETZKE, 2000, p. 27). 

 

 O CRM utiliza suas estratégias por meio de banco de dados, onde são 

armazenadas informações confidenciais de seus clientes, inclusive o 

comportamental de cada um deles. A partir daí, as empresas montam o perfil de 

consumo de cada cliente, agrupam os de acordo com as variáveis, e é possível 

conhecê-los através do seu grau de frequência de compra, perfil, atitudes, valores 

financeiros entre outras. Portanto, essa ferramenta tem o objetivo de agregar cada 

vez mais valores aos clientes fiéis, pois é possível criar ofertas personalizadas de 

acordo com o perfil de cada cliente, fazendo-os se aproximarem mais da empresa 

por atenderem suas expectativas. (BASTOS; PEREIRA, 2008). 

 Pode-se dizer que as empresas devêm estar atentas com relação ao produto 

que o cliente adquiriu, procurar entender se realmente o mesmo trouxe todos os 

benefícios esperados, para isso a empresa precisa ter um bom relacionamento com 
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seus clientes a fim de melhorar sua visão perante os clientes no processo de 

melhoria na fidelização e conquista do cliente. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A fidelização de clientes é um dos principais fatores para o sucesso das 

empresas, principalmente em segmentos de mercado competitivos, pois o cliente fiel 

é uma fonte constante de renda para a empresa a longo prazo. 

O marketing de relacionamento também se constitui em maneira diferenciada 

das organizações relacionarem-se com os seus clientes, aplicando regras de 

amizade, maior cautela no lançamento de novos produtos, criação de mecanismos 

para os consumidores, atenção e cuidado com os dados dos clientes, e 

principalmente respeito absoluto ao cliente, que se obtém através do atendimento e 

da busca constante da satisfação das necessidades e desejos dos clientes. Uma 

das ferramentas mais utilizadas são os programas de fidelização.  

 As empresas que preferem não adaptar melhorias, correm o risco de perder 

seus clientes para concorrência, pois ultimamente os clientes buscam por qualidade, 

bom preço e principalmente por satisfação na hora da compra. 

Torna-se quase impossível a chance do cliente retornar a empresa, quando é 

mal atendido. E certamente a propaganda boca a boca a ser realizado por esse 

cliente a respeito da organização será péssima. 

Assim, pode-se concluir que o marketing de relacionamento como ferramenta 

de fidelização aos clientes buscam, estar em constante melhoria e diferenciação na 

qualidade de atendimento de produtos e serviços, e nos relacionamentos com seus 

clientes que proporcionem valor e satisfação aos consumidores, de modo a 

conquistá-los e mante-los. Com isso não basta somente satisfazer o cliente para 

conseguir sua fidelização, a empresa tem que conseguir superar suas expectativas.  
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