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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da qualidade no atendimento ao cliente 
como fator de crescimento empresarial, pois atualmente as empresas estão inseridas em um ambiente 
que passa cada vez mais por mudanças e enfrentam ainda uma concorrência cada vez mais acirrada, 
portanto, é essencial que as empresas proporcionem aos seus clientes mais benefícios, agreguem 
valores percebíveis por eles a fim de atraí-los, satisfazer suas necessidades e, consequentemente, 
garantir sua fidelização, ou seja, as empresas devem concentrar suas forças e estratégias para àquele 
que garante a sobrevivência da organização: o cliente. Neste contexto, a valorização de um atendimento 
de qualidade nas organizações aos seus clientes se torna um diferencial competitivo da organização para 
que a mesma se mantenha no mercado e garanta o seu sucesso. Assim sendo, é necessário que se 
estabeleça um bom relacionamento com as partes envolvidas: organização e clientes, ressaltando a 
importância do marketing de relacionamento, o qual objetiva uma relação de longo prazo que trará muitos 
benefícios para ambos. Contudo, é possível afirmar que um atendimento de qualidade ao cliente traz 
resultados positivos para as empresas as quais devem explorar essa ação com o intuito de garantir o 
crescimento e o desenvolvimento das mesmas. 
 
Palavras-chave : Clientes, atendimento, qualidade, crescimento empresarial. 
 

ABSTRACT 

 

This current study has the objective to demonstrate the importance of quality to the customer service as a 
business growth factor because nowadays the companies work in an environment that increasingly 
becomes for change, and it still faces an increasingly fierce competition, however it is essential that 
companies offer their customers more benefits, provide the noticeable values for them in order to attract 
them, meet their needs and consequently guarantee their loyalty, that is, companies should focus their 
strengths and strategies to one that ensures the maintenance of the organization: the customer. In this 
environment, the increased value of a quality customer service becomes a competitive potential of the 
organization, so that it will remain in the market and guarantee its success. Therefore it is necessary to 
establish a good relationship with the parts involved: organization and customers, therefore, emphasizing 
the importance of a relationship marketing which targets a long-term relationship that will bring many 
benefits to both. However, it is possible to say that a quality customer service brings positive results for 
businesses which should exploit this action, which thus guarantees the growth and development of the 
same.  
 
Keywords : Customer, Attendance, Quality, Business growth.   
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda o tema “Qualidade no atendimento como fator de 

crescimento empresarial”. O tema se faz importante atualmente e chama a atenção pelo 

fato de que o cenário empresarial atual exige uma boa relação da empresa com seus 

clientes, obtendo assim um diferencial competitivo. A qualidade no atendimento já não 

pode ser mais entendida apenas como um fator de diferenciação, e sim como um 

subsidio básico para a sobrevivência da empresa. O mercado está cada vez mais 

competitivo, então se destaca aquele que, além de atender bem o cliente, consegue se 

tornar referência em seu seguimento, fidelizando-o e superando as suas expectativas 

desde o atendimento até o produto final.  

Para que o atendimento seja eficiente e com qualidade é importante que ele 

esteja em constante aperfeiçoamento nas organizações. Sendo assim, o cliente interno 

precisa estar disposto a buscar novos conhecimentos, possuindo recursos para 

aprimorar cada dia mais o seu atendimento. Portanto, cabe à organização elaborar 

estratégias e buscar inovações para se ter um atendimento de qualidade, pois os 

consumidores além de mais exigentes, buscam cada vez mais novidades visto a grande 

variedade ofertada pelo mercado. 

É muito importante que, para a empresa, o cliente seja visto como peça 

fundamental para a sua existência, a qual deve atender suas necessidades e 

expectativas, caso contrário suas chances de sobrevivência aos desafios lançados pelo 

mercado serão poucas. Cada cliente que deixa de ser conquistado ou mantido 

representa um cliente ganho pela empresa concorrente. Uma empresa que atende, 

oferece e fornece produtos e serviços de qualidade e com diferenciais, irá reter seus 

clientes, os quais irão repetir pedidos e darão referência a novos clientes. 

O cliente é a principal fonte geradora de lucro para a organização, porém muitas 

empresas estão perdendo seus clientes, sendo que a cada dia mais cresce o número 

de reclamações em consequência de um atendimento ineficaz, ao invés de perceberem 

melhorias nesse serviço, é cada vez mais comum que eles recebam atendimento de má 

qualidade e se deparem com profissionais sem qualificação e totalmente 

despreparados para a realização desse trabalho. 
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 A problemática será responder a seguinte indagação: Qual a importância da 

qualidade no atendimento ao cliente como fator de crescimento empresarial?  

Este estudo ressalta a importância de se ter um a boa qualidade no atendimento, 

representando, assim, a satisfação dos clientes, agregando valores, garantindo 

fidelização e crescimento dos lucros. 

Como justificativa, pode-se destacar que se faz necessário a qualidade no 

atendimento recebido pelos clientes em qualquer que seja o segmento de atuação, 

levando em conta que a qualidade no atendimento deve ser um diferencial competitivo 

da atualidade do ambiente empresarial. Também se faz relevante o tema para os 

administradores, os quais em suas rotinas administrativas devem inserir e dar a devida 

atenção sobre a importância de se ter um atendimento de qualidade em suas empresas 

e, deste modo, adotar práticas a fim de promovê-las. 

O objetivo geral deste estudo foi conceituar e promover conhecimento sobre a 

qualidade no atendimento ao cliente, descrevendo conceitos na área de marketing, 

relacionamento ao cliente, atendimento, satisfação e fidelização, tornando evidente a 

necessidade e a importância da qualidade no atendimento em relação à satisfação do 

cliente. 

Na metodologia foi apresentada a caracterização do problema, apresentação e 

justificativa, relevância do tema e objetivos do estudo e estrutura do trabalho. Utilizando 

a visão bibliográfica como instrumento de construção do presente trabalho, com o 

intuito de fornecer o referencial teórico necessário para a conclusão do artigo.  

 

2  QUALIDADE 

 

A palavra qualidade, em seu sentido geral, apresenta uma definição muito ampla. 

Para o ramo empresarial, qualidade significa ofertar para os clientes o que necessitam, 

ou seja, atender às suas necessidades, com o objetivo claro de satisfazê-los; logo, 

qualidade está diretamente relacionada à satisfação do cliente. 

A conceituação de qualidade pode variar dentre as diversas definições 

apresentadas pelos autores, porém todas chegam a um consenso: qualidade é o que o 
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cliente espera da empresa, quando lhe é ofertado um produto ou um serviço, 

superando suas expectativas. 

Kotler e Armstrong (1998, p. 6) relatam que: “Em sentido mais restrito, qualidade 

pode ser definida como “ausência de defeitos”. Mas a maioria das empresas centradas 

no cliente ultrapassa essa definição restrita, definindo qualidade em termos de 

satisfação do cliente”. 

Kotler e Keller (2006, p. 145) mencionam a definição da American Society for 

Quality Control: “Qualidade é a totalidade dos atributos e características de um produto 

ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer necessidades declaradas ou 

implícitas”. 

“A qualidade é o que os clientes realmente percebem”. (GRONOS apud COBRA, 

2003, p. 30). 

Para Kotler (2005), a qualidade total é o objeto principal para a criação de valor e 

a satisfação do cliente, e assim como o marketing, a qualidade é uma obrigação de 

todos.  

Portanto, uma empresa que, na maioria das vezes, satisfaz as necessidades de 

seus clientes, é uma empresa de qualidade. (KOTLER; ARMSTRONG, 1998). 

Santos (1995, p. 83), por sua vez, descreve algumas definições sobre qualidade: 

• Qualidade é a força motriz de qualquer empreendimento; 

• Ter qualidade é ouvir a voz do cliente; 

• Qualidade é uma missão de todos dentro de uma empresa; 

• Ter qualidade é saber fazer o que o cliente gosta. 

Segundo Boone e Kurtz (1998), a qualidade envolve um grau de excelência ou 

superioridade de serviços e mercadorias de uma empresa. Sendo assim, é um termo 

muito abrangente, o qual envolve, ao mesmo tempo, características tangíveis e 

intangíveis de uma mercadoria ou serviço. Em seu sentido técnico, a qualidade refere-

se a aspectos físicos, tais como: durabilidade, segurança, incluindo também o 

componente intangível, a qual seria a satisfação do cliente, isto é, a capacidade de uma 

mercadoria ou serviço atender às expectativas do cliente. 
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Cobra (2003, p. 31), explica que: “A tarefa de encantar o cliente por meio da 

qualidade, serviço e valor não é nada fácil e exige um conhecimento muito grande de 

suas necessidades e desejos, e para tal, muito esforço e energia devem ser utilizados”. 

Portanto, a definição de qualidade é um importante passo para identificar como 

os clientes ficam plenamente satisfeitos. (VAVRA, 1993). 

 

2.1 Clientes 

 

As organizações de sucesso têm como centro de seu planejamento estratégico o 

cliente, pois é ele quem garante o sucesso de uma empresa, assim como a sua 

existência no mercado. 

Kotler (2000, p. 49) descreve algumas interpretações do conceito de cliente: 

 

Quadro 1: Frases que descrevem a importância do cliente. 

O QUE É UM CLIENTE 

Um cliente é a pessoa mais importante do mundo neste escritório... Quer ele se 

comunique pessoalmente ou por carta. 

Um cliente não depende de nós... Somos nós que dependemos dele. 

Um cliente não interrompe nosso trabalho... Ele é a finalidade dele. Não estamos 

fazendo um favor atendê-lo... Ele é que está nos fazendo um favor dando-nos a 

oportunidade de fazê-lo. 

Um cliente não é alguém com quem discutir ou debater. Ninguém jamais venceu uma 

discussão com um cliente.  

Um cliente é uma pessoa que nos traz seus desejos. É nossa obrigação lidar com 

esses desejos de maneira lucrativa para ele e para nós. 

Fonte: Adaptado de Kotler (2005, p. 49). 

 

Kotler (2000) ressalta que as empresas estão buscando criar vínculos mais fortes 

com seus clientes, pois no passado as empresas achavam que seus clientes eram 

garantidos, pensavam assim porque eles não tinham muitas alternativas e as empresas 

não se importavam tanto em satisfazer seus clientes, porém hoje as coisas mudaram e 
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os clientes estão mais inteligentes, conscientes em relação a preço, cada vez mais 

difíceis de agradar, e ainda são abordados por mais concorrentes com ofertas iguais ou 

até mesmo melhores. 

Santos (1995, p. 31) afirma que: “O cliente que não é tratado como objeto, 

certamente voltará à sua empresa para fazer novas compras e garantirá não só a 

continuidade mas também o sucesso de seu negócio. Procure encantá-lo o tempo 

todo”. 

Segundo Gonçalves (2007), é valido lembrar que o cliente é a razão do negócio 

existir, portanto ele merece ser compreendido, uma vez que, quando assim ele se 

sente, as chances de vender são maiores. 

“Manter o foco no cliente é o objetivo da organização que visa estabelecer uma 

relação de confiança e credibilidade com seus clientes e para cultivar novos é preciso 

valorização destes clientes”. (LABADESSA; LABADESSA; OLIVEIRA, s/d, p. 2). 

Santos (1995) ainda enfatiza a importância do cliente, destacando que as 

empresas que não tiverem clientes não terão seus objetivos atingidos, já que o cliente é 

a base de subsistência de qualquer empresa. 

O bom relacionamento entre empresa e clientes é fundamental. Para os clientes, 

devem ser dada toda importância e devida atenção, pois os mesmos devem ser vistos 

sempre como a maior riqueza de uma empresa. 

 

2.2 Qualidade no atendimento ao cliente 

 

 Uma das maneiras encontradas pelas empresas para obterem um diferencial 

competitivo no mercado é realizando um atendimento de qualidade para seus clientes; 

portanto, uma das razões de um cliente escolher uma empresa em detrimento de outra 

é devido ao atendimento que lhe é dado. Sendo assim, um mau atendimento ao cliente 

significa abrir espaço para a concorrência. 

Muitas empresas obtêm sucesso por colocarem sempre em primeiro lugar os 

seus clientes, e isso tem muito fundamento, pois são eles que mantêm e garantem a 

subsistência de qualquer negócio, portanto, existem algumas consequências e ações 

de empresas que tratam bem os seus clientes: essas empresas são líderes de 
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mercado, têm a preocupação contínua de melhorar a qualidade de produtos e serviços, 

assim como todos dentro da empresa trabalham a fim de servir o cliente, desde o 

funcionário mais humilde ao nível mais elevado da corporação, contudo, também 

desenvolvem programas permanentes de visita e de pesquisa do nível de satisfação 

dos clientes. (SANTOS, 1995). 

Netto e Damini (s/d) consideram que os clientes decidem onde comprar 

baseados em experiências pessoais que tiveram no momento em que realizaram a 

compra. Assim, preços, anúncios, localização e produtos os atraem apenas uma única 

vez. A qualidade na relação pessoal que tiveram é o que realmente os fazem retornar, 

posto que o que importa na verdade são os sentimentos e não o preço, produtos, que 

lhes são ofertados. 

Netto e Damini (s/d) também salientam que não basta a empresa realizar um 

grande investimento em produtos, em tecnologia, e também em marketing, se no 

momento do atendimento ao cliente, não houver um processo de qualidade no 

atendimento, pois ele pode ser considerado como uma porta para o sucesso. 

Santos (1995) destaca que a má qualidade no atendimento ao cliente pode 

implicar principalmente na perda de vendas, assim como pode até impedir a prática de 

preços competitivos. Deste modo, o segredo do bom atendimento está no treinamento 

dos funcionários que compõe a empresa, uma vez que é impossível que o cliente fique 

satisfeito com funcionários que estão insatisfeitos. Com isso, as empresas que são bem 

sucedidas são aquelas que se preocupam em manter tanto seus funcionários quanto 

seus clientes satisfeitos, e isso resultará em uma garantia de um atendimento de 

qualidade. 

Cobra (2003, p. 32) apresenta alguns deslizes que representam uma ameaça 

para qualquer empresa no momento do atendimento aos clientes. São eles: 

• Apatia: a apatia do funcionário, sobretudo, os da linha de frente de atendimento, 

tais como vendedores, pessoal de entrega, instalação etc, pode ser mortal para o 

relacionamento com os clientes; 

• Dispensa: a dispensa do cliente ocorre com frequência quando o funcionário não 

procura entender o cliente no que ele quer ou necessita, e vai logo dispensando-o 

com frases do tipo: “não temos”, “ainda não chegou”, sem procurar entender seus 
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problemas e suas necessidades; 

• Condescendência: a condescendência significa tratar o cliente como se ele fosse 

uma criança e não soubesse o que quer; 

• Automatismo: o automatismo no atendimento significa um comportamento 

indiferente e, até certo ponto, robotizado, sem nenhum tratamento mais 

personalizado ou individualizado. É o tratamento do tipo: “bom dia, obrigado por 

ter vindo. O próximo, por favor...”; 

• Passeio: o passeio ocorre quando o cliente é jogado de um departamento para o 

outro, sem que ninguém se preocupe em entender o seu problema e buscar uma 

solução. As frases mais comuns são: “isto não é aqui, pergunta lá no outro setor”; 

“não é comigo”, vá em frente...”; 

• Frieza: a frieza é uma forma de indiferença, e ela é uma arma poderosa que 

machuca qualquer cliente. Quando um tratamento ao cliente, além de indiferente, 

é hostil, isso se agrava. Tratamentos inamistosos, desatentos ou impacientes 

podem deixar o cliente magoado ou mesmo com raiva. O cliente se sentindo 

desprezado, ou mesmo como um estorvo, desaparece e, o que é pior, passa a 

falar mal da empresa; 

• Livro de regras: essa é uma das desculpas mais frequentes para um mal 

atendimento. As normas da empresa são colocadas acima dos interesses de 

satisfação do cliente. 

Esses sete pecados no atendimento ao cliente podem resultar, para a empresa 

que os pratica, um sério risco de perder clientes, além disso, ser desprezada pelo 

mercado. Logo, a empresa que não pratica um bom relacionamento e atendimento com 

seus clientes, não sobrevivem.  

Atender com qualidade é satisfazer as necessidades dos clientes, suprindo as 

suas expectativas, responder às suas perguntas e também resolver a possíveis 

problemas que podem ocorrer. Quando o atendimento prestado pela organização é 

bom, de qualidade, a organização estará trilhando seu sucesso e garantindo um futuro 

promissor, para sobreviver em meio à alta competitividade existente no mercado atual. 
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2.3 Qualidade em serviços 

 

Para Kotler (2000), os serviços em sua totalidade podem ser caracterizados 

como desempenho, ações e atos. Sendo assim, eles são considerados como 

intangíveis e podem estar presentes nos mais variados tipos de comércio. O que os 

diferencia, é o grau de prestação presentes no objeto de comercialização.  

Kotler, Hayes e Bloom (2002, p. 202) afirmam que: 

 

Um serviço consiste em uma ação, desempenho ou ato que é essencialmente 
intangível e não acarreta necessariamente a propriedade do que quer que seja. 
Sua criação pode ou não estar vinculada a um produto material. Os serviços 
vão desde o ato de alugar um quarto de hotel até depositar dinheiro no banco, 
viajar de avião, consultar um psiquiatra cortar o cabelo, assistir um filme ou 
conseguir orientação de um advogado. Os serviços podem ser puros, no 
sentindo de não incluírem nenhum componente físico, como acontece com os 
serviços de consultoria, ou incluir um componente físico forte, como é o caso 
das refeições rápidas. 
 

Lovelock e Wright (2001) definem que serviços são atividades que tem como 

resultado a criação de valores e benefícios para seus clientes em lugares e tempos 

específicos, resultantes da execução de uma mudança desejada em nome ou no nome 

do destinatário do serviço. 

Cobra (2003) explica que há uma dificuldade de definição para serviços, porém, 

de certa forma, serviço se diferencia do produto por ser intangível, portanto, 

diferentemente do produto, ele não pode ser tocado; sendo assim, o serviço é algo que 

proporciona lembranças. 

Gronroos (1995), por sua vez, salienta que o contato que o cliente realiza com o 

serviço estabelece o nível da dimensão da qualidade. Além disso, nesse contato quase 

todas ou todas as qualidades técnicas dos resultados são percebidas pelos mesmos.  

Esses clientes decidem o grau de satisfação e também realizam um julgamento 

sobre a qualidade que lhes fora fornecida. (LOVELOCK; WRIGHT, 2001).  

Las Casas (2010) afirma ainda que nesse setor nada se faz mais importante do 

que se diferenciar pela qualidade.  A qualidade do serviço, ou seja, o básico de uma 

oferta, pode se tornar um diferencial, desde que no mesmo segmento não sejam 

encontradas serviços prestados de forma satisfatória. 
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Cobra (1997) diz que, em suma, o cliente não compra o que o serviço é, mas sim 

a satisfação da necessidade que esse serviço pode lhe proporcionar. 

Antes mesmo de fazer a aquisição de um serviço, os clientes já possuem uma 

expectativa em relação à qualidade do serviço, levando em conta as necessidades 

pessoais que possuem, como experiências adquiridas ao longo do tempo, 

recomendações de outras pessoas e propaganda de um fornecedor de serviços. Logo, 

após comprarem e fazerem uso desse serviço, os clientes fazem a comparação entre a 

qualidade que se esperava com a qualidade obtida de fato. (LOVELOCK; WRIGHT, 

2001). 

Sendo assim, Lovelock e Wright (2001) salientam que existem cinco dimensões 

amplas de qualidade para os clientes, ilustradas no quadro 2, abaixo. 

 

Quadro 2: As dimensões da qualidade. 

CINCO DIMENSÕES DE QUALIDADE EM SERVIÇOS 

Confiabilidade: a empresa é confiável no fornecimento se serviço conforme prometido, 

no curso do tempo? 

Tangíveis: como são as instalações físicas, equipamentos, pessoal e material de 

comunicação do fornecedor do serviço?  

Sensibilidade: os funcionários da empresa são prestativos e capazes de fornecer 

pronto atendimento? 

Segurança: os funcionários do serviço são bem informados, educados, competentes e 

dignos de confiança? 

Empatia: a empresa de serviço fornece atenção cuidadosa, personalizada? 

Fonte: Adaptado de Lovelock e Wright (2001, p. 109). 

 

Kotler, Hayes e Bloom (2002) afirmam que o prestador de serviços deve superar 

as expectativas dos clientes e não somente atendê-las, fornecendo serviços de 

qualidade que podem ser definidos, como o fornecimento de serviços de qualidade que 

são maiores do que a expectativa do cliente. 

Las Casas (2010) menciona ainda que, quando uma empresa faz a prestação de 

serviços qualquer que seja ao cliente, a mesma deve estar atenta e condicionada a 
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preocupar-se com todos os demais aspectos que possam causar lacunas na satisfação 

de seus clientes.  

 Torres e Fonseca (s/d, p. 2) explicam que: “As organizações, na sua maioria, 

oferecem serviços muito semelhantes, sendo então, imprescindível a diferenciação 

perceptiva por parte do cliente”. 

A gestão de qualidade em serviços deve ser cuidadosamente elaborada e 

controlada, tendo em vista que as necessidades variam de cliente para cliente. O grau 

de satisfação percebido pelo cliente está sujeito a ser influenciado facilmente por 

qualquer que seja o fator que contrarie a sua expectativa inicial. Dessa forma, se faz 

essencial que empresas que trabalhem com a oferta de serviços busquem atender às 

necessidades de seus clientes estimulando a criação e a percepção positiva sobre o 

serviço prestado, adotando a qualidade como um diferencial em relação aos seus 

concorrentes, para que, assim, ocorra a fidelização e, conseqüentemente, a prospecção 

de novos clientes e crescimento empresarial. 

 

2.5 Satisfação dos clientes 

 

O bom atendimento é uma das maneiras para garantir a satisfação do cliente, o 

que há tempos atrás não era percebida pelas empresas, contudo, com o passar dos 

anos e com o aumento da concorrência, passou a ser notada, sendo dada devida 

importância, fazendo com que as empresas investissem mais em novos produtos e 

serviços de qualidade para alcançar a satisfação do cliente.  

Kotler e keller (2006, p. 142) dizem que: 

 

De um modo geral, satisfação é a sensação de prazer ou desapontamento 
resultante da comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de um 
produto e as expectativas do comprador. Se o desempenho não alcançar as 
expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se alcançá-las, ele ficará satisfeito. Se 
o desempenho for além das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou 
encantado.  

 

Segundo Cobra (2003, p. 30), “A satisfação do cliente é construída por meio da 

qualidade e valor de um bem ou serviço”. “Um cliente satisfeito, fiel, a uma marca ou 

empresa, é um excelente ativo intangível para qualquer organização, pois cada cliente 
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satisfeito fala em média para outros cinco de sua satisfação, e isso é um excelente 

efeito multiplicador”. (LAS CASAS, 2010, p. 24). 

Cobra (2003, p. 30) afirma também que: 

 

[...] inclui-se também, dentro do conceito de qualidade, um componente 
intangível como a satisfação do cliente, ou seja, a habilidade de um produto ou 
serviço satisfazer as necessidades e superar as expectativas do cliente. A 
ligação entre qualidade e satisfação do cliente só existe se houver o 
comprometimento de todos na organização, desde a produção até o 
atendimento de reclamações. 
 

“Para as empresas focalizadas no cliente, a satisfação do cliente é ao mesmo 

tempo um objetivo e um fator dominante no seu sucesso”. (KOTLER, 1998, p. 394). 

Lovelock e Wrigth (2001, p. 113) relatam que: 

 

Clientes marginalmente satisfeitos ou indiferentes podem ser atraídos por 
concorrentes. Um cliente encantado, porém, é mais propenso a permanecer fiel 
a despeito de ofertas competitivas atraentes. A satisfação do cliente 
desempenha um papel particularmente crítico em ramos altamente competitivos 
[...]. 
 

A satisfação do cliente pode trazer muitos benefícios para a empresa, assim 

como níveis mais altos de satisfação poder ter como resultado uma maior fidelidade dos 

clientes. Pensando em longo prazo, manter bons clientes do que atrair e desenvolver 

novos para substituir os que saem é bem mais lucrativo. Os clientes altamente 

satisfeitos transmitem informações positivas a respeito da empresa, como se fossem 

um anúncio ambulante da empresa, o que resulta numa redução de custos para a 

empresa atrair novos clientes. (LOVELOCK; WRIGHT, 2001). 

A satisfação do cliente depende da sua percepção de valor do que lhe é 

ofertado, portanto, a oferta de produtos ou serviços de maior valor para o cliente, 

passará a ser um diferencial competitivo em relação às outras organizações. (COBRA, 

2003). 

Santos (1995) ressalta que as empresa que tiverem uma maior quantidade de 

clientes satisfeitos terão uma maior riqueza devido ao crescimento da participação e 

estabilidade no mercado. 

Para Kotler (2000, p. 70), um cliente altamente satisfeito: 
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• Permanece fiel por mais tempo; 

• Compra mais à medida que a empresa lança novos produtos ou aperfeiçoa 

produtos existentes; 

• Fala favoravelmente da empresada empresa e de seus produtos; 

• Dá menos atenção a marcas e propaganda concorrentes e é menos sensível a 

preço; 

• Oferece ideias sobre produtos ou serviços à empresa; 

• Custa menos para ser atendido do que novos clientes, uma vez que as transações 

são rotinizadas. 

A satisfação contínua dos clientes tem como objetivo garantir a permanência dos 

mesmos na organização, a fim de provocar a fidelização deles, pois quanto mais 

satisfeitos com a organização, mais fiéis eles serão a ela. 

 

2.6 Fidelização do cliente 

 

 Com as instabilidades do mercado provocadas pelas mudanças econômicas e 

políticas, a sobrevivência das empresas vem sendo ameaçada ainda mais. Além disso, 

os clientes estão cada vez mais exigentes conhecedores de seus direitos. Portanto, 

muitas organizações estão buscando um diferencial em relação ao seu concorrente 

através de um atendimento de qualidade ao cliente. A excelência nesse atendimento 

pode garantir a satisfação do cliente e, consequentemente, à fidelização do mesmo. 

Las Casas (2010, p. 27) afirma que: “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 a marca da empresa”. 

Kotler e Keller (2006, p.141) salientam que: “O segredo para gerar um grande 

nível de fidelidade é entregar um alto valor para o cliente”. 

Las Casas relata também que: 

O conceito de fidelidade significa que os clientes continuam a comprar de uma 
empresa porque acreditam que ela tenha bons produtos ou serviços. Não a 
abandonam e, muito pelo contrário, estão geralmente dispostos a cooperar. No 
entanto, a fidelidade deve ser total; além da fidelidade dos clientes, deve incluir 
todos os funcionários dos departamentos de uma empresa, como também os 
acionistas. (LAS CASAS, 2010, p. 28). 
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 Em um contexto empresarial, a palavra fidelidade tem sido usada para 

descrever a vontade de um cliente continuar prestigiando a empresa com sua presença 

durante um período prolongado de tempo, comprando, assim, seus bens e serviços 

preferencialmente e repetidamente dessa empresa e, além disso, recomendar 

voluntariamente os produtos da empresa para seus amigos e colegas. (LOVELOCK; 

WRIGHT, 2001). 

O grande objetivo da fidelização é reter os clientes, para assim evitar que estes 

migrem para a concorrência (GONÇALVES, 2007). 

Kotler, Hayes e Bloom (2002, p. 46), definem alguns elementos da fidelidade dos 

clientes: 

• Valor percebido pelo cliente; 

• Disposição para considerar/ concretizar a busca de um concorrente; 

• Confiança na capacidade da empresa para resolver os problemas; 

• Qualidade relativa da empresa em comparação aos concorrentes. 

Para se construir a fidelização com o cliente, é importante que a organização 

entenda suas necessidades, seus desejos e os seus valores, para assim traçar uma 

estratégia adequada para a sua fidelização com a organização. (SALIBY, 1997). 

Gonçalves (2007) ressalta também que as empresas que não superarem as 

expectativas de seus clientes estarão, consequentemente, cedendo espaço para outras 

organizações.  

De um modo geral, o processo de fidelização de clientes consiste em manter 

uma relação duradoura, conquistada através da capacidade da empresa satisfazer as 

necessidades dos clientes, resultando, assim, em uma vantagem para ambos. Portanto, 

a fidelidade do cliente deve ser vista pela empresa como uma chave para o sucesso da 

organização. 

 

 

2.7 Definições de Marketing 

 

 O marketing em seu conceito geral se faz muito abrangente, e entendê-lo é 

fundamental para as organizações as quais poderão utilizar das suas mais diversas 
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ferramentas, a fim de se diferenciarem nesse mercado que está cada vez mais 

competitivo. Vários autores trazem diversas e diferentes definições sobre marketing. 

Cobra (2003, p. 10) descreve que “a troca é o conceito central do marketing [...]”. 

Ressalta ainda que, “a troca pode ser monetária e não monetária, em que a pessoa 

negocia com a empresa para tratar sobre a aquisição do produto ou serviço para que os 

mesmos obtenham suas necessidades e desejos atendidos”. Enfatiza também que a 

“troca só acontece se as duas partes interessadas entrarem em um acordo quanto às 

condições e o local de fornecimento do referido bem ou serviço”. (COBRA, 2003, p. 10). 

 Cobra (2003, p. 45) expõe que: 

 

A essência do marketing é um estado da mente. E, portanto, as decisões em 
marketing adotam o ponto de vista do consumidor. As decisões mercadológicas 
são dirigidas para atender necessidades e desejos dos consumidores. A teoria 
do marketing está longe de ser uma ciência exata, mas guarda preciosas 
informações de áreas que se apoiam em patamares científicos como estatística, 
matemática, antropologia, psicologia, sociologia e, de outro lado, usa a arte 
expressa pelo design de produtos, embalagens, logotipos, propaganda etc. 
 

Para Kotler e Armstrong (1998, p. 11), “Marketing significa administrar mercados 

para chegar a trocas, com o propósito de satisfazer as necessidades e desejos do 

homem”.  

Las Casas relata que: 

 

O marketing é uma atividade de comercialização que teve a sua base no 
conceito de troca. No momento em que os indivíduos e organizações de uma 
sociedade começaram a desenvolver-se e a necessitar de produtos e serviços, 
criaram-se especializações. (LAS CASAS, 2010, p. 3). 

 

 Segundo Kotler e Keller (2006, p. 4), “O marketing envolve a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais. Para defini-lo de uma maneira bem 

simples, podemos dizer que supre necessidades lucrativamente”. 

 Vavra (1993, p. 41) define que: 

Marketing é o processo de conceber, produzir, fixar preço, promover e distribuir 
idéias, bens e serviço que satisfazem as necessidades dos indivíduos e 
organizações. Incorpora toda a miríade de processos de mudança para 
distribuir produtos e serviços. Requer também previsão para antecipar as 
mudanças ambientais e modificar as ofertas para competir em um mercado 
mutante com maior eficácia. 
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Para Kotler, Hayes e Bloom (2002, p. 7), uma definição mais precisa do 

marketing poderia ser esta: “O marketing é um processo social e gerencial por meio do 

qual os indivíduos e os grupos obtêm aquilo que precisam e também o que desejam em 

razão da criação e da troca de produtos/serviços de valor com outras pessoas”. 

Churchill e Peter (2010, p. 4) mencionam que a American Marketing Association 

(AMA) oferece a definição de marketing como: 

 

O processo de planejamento e execução desde a concepção, a definição de 
preços, promoção e distribuição de idéias, bens e serviços para criar e manter 
trocas que satisfaçam indivíduos, organizações, e as metas sociais em um 
contexto sistêmico de um ambiente global. 

 

Kotler e Keller (2006, p. 2) salientam também que “o marketing está por toda a 

parte. Formal ou informalmente, pessoas e organizações envolvem-se em um grande 

número de atividades que poderiam ser chamadas de marketing”. 

Portanto, o marketing, em sua totalidade, exerce influências tanto na empresa 

como na sociedade, e propõe entender e satisfazer as necessidades do seu alvo: o 

cliente, através dos esforços de marketing realizados pelas organizações. 

 

2.8 Marketing de relacionamento 

 

 As empresas estão buscando a parceria de seus clientes e fornecedores cada 

vez mais, com o intuito claro de fazer do relacionamento a principal arma para 

sobreviver nesse mercado competitivo. Sob esse foco, surge então o marketing de 

relacionamento. (COBRA, 2003). 

Conforme Las Casas (2010, p. 25), “Marketing de relacionamento ou after-

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

situação de venda”. 

Cobra também afirma que marketing de relacionamento: 

É definido com o objetivo de criar, conquistar e manter clientes, estabelecendo 
relacionamentos mutuamente satisfatórios de longo prazo com partes- chave 
como clientes, fornecedores e distribuidores, a fim de ganhar e reter sua 
preferência e seus negócios. (COBRA, 2003, p. 10). 
 

Kotler (2005, p. 49) salienta que: “O objetivo do marketing de relacionamento é 
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produzir um elevado patrimônio de cliente”. 

Saliby (1997, p. 7) descreve que: “Na abordagem do marketing de 

relacionamento, os clientes deixam de ser apenas números ou marketshare e passam a 

ser parte integrante da organização”. 

 Medeiros (2010) afirma que o marketing de relacionamento tem como lógica a 

estratégia de adequação das mudanças que ocorrem na sociedade, com a finalidade de 

fidelizar clientes e aprender com eles continuamente, elaborando ferramentas para a 

satisfação dos mesmos. 

Kotler e Armstrong mencionam que:  

 

O marketing de relacionamento está mais voltado para o longo prazo. Sua meta 
é oferecer valor de longo prazo aos clientes, e a medida do sucesso é dar-lhes 
satisfação a longo prazo. Para isso é preciso que todos os departamentos da 
empresa trabalhem em bloco com o marketing para servir o cliente. (KOTLER; 
ARMSTRONG, 1998, p. 397). 
 

Segundo Lovelock e Wright (2001, p. 132), “O marketing de relacionamento 

envolve atividades destinadas a desenvolver ligações economicamente eficazes de 

longo prazo entre uma organização e seus clientes para benefício mutuo entre as 

partes”.  

Kotler (2005) também menciona que o marketing de relacionamento com o 

cliente possibilita às empresas prestarem aos seus clientes, um excelente serviço de 

atendimento, com base em informações de seus clientes. 

O marketing de relacionamento surge então como uma maneira nova de se fazer 

negócios, como uma filosofia empresarial, o qual serve como um importante elemento 

da gestão empresarial nessa era global competitiva. Portanto, as empresas que não 

adotarem essa ideia, sobretudo as empresas de prestação de serviços, não 

conseguirão prosperar nesse ambiente econômico. (SALIBY, 1997). 

Kotler (2000) salienta que o marketing de relacionamento é uma forma de criar 

fidelidade de clientes, e, para tanto, essa atividade abrange todas as etapas que as 

empresas cumprem para melhor conhecer seus clientes, a fim de atendê-los de uma 

maneira melhor. 

Segundo Gronroos (1995), o marketing de relacionamento significa que as 
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empresas estão utilizando como estratégia de marketing, a manutenção e a melhoria 

dos relacionamentos com os seus clientes, para tanto seu interesse é o de se 

concentrar essa estratégia nos clientes já existentes.  

Dessa forma, o marketing de relacionamento pode ser interpretado como um 

investimento que a empresa realiza, buscando satisfazer seus clientes, mantendo uma 

relação duradoura com eles e, por consequência de tudo isso, aumentar seus lucros e 

garantir seu crescimento empresarial.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do presente estudo, ficou evidente que o cenário empresarial tem 

passado por várias modificações ao longo das últimas décadas e, desta maneira, fica 

claro que a qualidade no atendimento é o diferencial competitivo que atrai fideliza e 

prospecta novos clientes. 

Os autores que foram utilizados para desenvolvimento desse artigo descrevem 

que a principal busca do cliente é pela satisfação, e essa busca se faz de forma 

contínua sempre que realizam a aquisição de bens e serviços, sempre no intuito terem 

seus desejos e necessidades atendidas. 

Na atualidade, a concorrência é severa entre as organizações, portanto, manter 

o foco na qualidade no atendimento ao cliente já não é mais um requisito para se 

diferenciar, a qualidade no atendimento tornou-se item obrigatório para que a empresa 

sobreviva nesse mundo tão competitivo. 

As empresas que não se adaptarem a esse novo cenário irão perder seus 

clientes e também deixarão os novos clientes a disposição da concorrência. O cliente 

não busca mais somente a aquisição de bens e/ou serviços, a exigência por qualidade 

de atendimento é primordial para o atendimento das expectativas que foram 

construídas a partir da hora que o cliente buscou ser atendido por essa empresa. 

Torna-se quase impossível a chance de o cliente retornar quando ele não 

recebeu um atendimento de qualidade. E, com toda a certeza, a propaganda que ele 

fará para possíveis novos clientes ou clientes já existente será negativa, ocasionando 

perdas para a organização. 
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Esse boca a boca é muito importante para a empresa, é uma ferramenta que 

deve ser explorada, para tanto, deve ser prestada a todos os clientes um bom 

atendimento, dando a eles a satisfação que lhes é importante, fidelizando-os e 

prospectando consequentemente novos clientes. 

É primordial que todas as empresas focalizem esforços para prestar aos clientes 

um atendimento de qualidade, pois de nada adianta grandiosos investimentos 

financeiros se o atendimento não for percebido pelos clientes como satisfatório. 

Dessa forma, podemos concluir que não basta satisfazer o cliente apenas para 

conseguir sua retenção e fidelização. A empresa precisa superar suas expectativas 

para criar um diferencial competitivo em relação aos seus concorrentes.  
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