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Resumo do Projeto 
A fidelização é o ato de tornar uma pessoa que acabou experimentando 

um produto pela primeira vez em um cliente assíduo de seu produto oferecido, 

esse que pode ser desde um produto de uma loja, ou um serviço.  

A fidelização é facilmente confundida pelas pessoas como satisfação do 

cliente, mas a diferença está pelo tempo de duração de cada uma, a satisfação 

é algo momentâneo, ou seja, o cliente ficou satisfeito com o seu produto ou 

serviço oferecido naquele momento, mas nada o impede de procurar o seu 

concorrente na próxima transação. Já a fidelização é algo que consiste em um 

relacionamento de longo prazo com o cliente, onde se é criado uma ligação de 

confiança entre ambos.  

Conquistar ou recrutar novos clientes tem um custo muito mais alto do 

que manter os atuais, nesse sentido são criados mecanismos para a 

fidelização desses clientes, isso pode funcionar de várias formas, por oferecer 

regalias aos clientes mais fiéis como, por exemplo, pagamento facilitado, 

acesso a descontos exclusivos, atendimento personalizado na empresa, dentre 

tantos outros oferecidos no mercado atual. Uma ferramenta muito utilizada para 

estabelecer um canal de comunicação nos dias atuais são as redes sociais, 

elas tem sido de grande ajuda para estreitar o canal de ligação entre empresa 

e cliente, a partir do momento que ele perceber que sua opinião faz diferença 

dentro daquele ambiente ficará satisfeito e isso resultará em propaganda 

positiva para a empresa. 
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Introdução 
As empresas nos dias atuais tentam de diversas formas desenvolver 

algum tipo vínculo com a clientela, mas reunir informações sobre essas 

pessoas não é tudo. É preciso também saber usar essas informações a seu 

favor fazendo com que a fidelização com o cliente seja algo bom para ambas 

as partes. 

Clientes fiéis acabam comprando por acreditar na marca, por se sentir 

bem atendido naquele ambiente, e reconhecer a qualidade diferenciada 

oferecida no atendimento ou no produto. A combinação perfeita será um 

produto de qualidade com um atendimento a sua altura, isso em conjunto gera 

satisfação do cliente e posteriormente sua fidelidade. 

O principal meio de fidelização utilizado pelas empresas é de oferecer 

diversos tipos de regalias aos seus clientes mais fiéis, e isso demonstra dar 

bastante resultado, pelo menos até se criar um vínculo permanente entre 

cliente e empresa. A marca também irá exercer grande influencia nesse 

sentido, pois são evidentes os benefícios de se ter uma marca que traga 

referencia de qualidade e confiança para o cliente. 

 

Objetivos 
Objetivo geral 

Estudar os diversos métodos utilizados pelas empresas nos dias atuais para 

tornar seus clientes fieis.   

Objetivos específicos  

• Verificar quais desses métodos se mostram mais eficazes no 

sentido de estreitar o relacionamento com os clientes. 

• Analisar qual o impacto do pós venda no cliente. 

• Levar em considerações os métodos utilizados na hora da venda.  
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 Metodologia para o desenvolvimento do projeto 
O estudo será realizado primeiramente no acervo bibliográfico da 

Faculdade Anhanguera de Brasília, juntamente com artigos relacionados ao 

assunto. 

Será aplicado um questionário aos alunos da faculdade de diversos 

cursos, a fim de coletar dados de quais dos métodos de fidelização de clientes 

que se têm conhecimento e o impacto causado nos consumidores. 

O questionário também será aplicado em uma empresa local a ser 

decidida aleatoriamente para verificação dos dados gerados por esses 

métodos de fidelização de clientes. 

 

Referencial Teórico 
Conceito de fidelidade nas organizações 
 

“Comprometimento profundo em recomprar um produto ou serviço 
preferido consistentemente no futuro, apesar de influencias 
situacionais e esforços de marketing que existam buscando o 
comportamento de troca do fornecedor”. (Oliver,1999,p.34) 
 

A fidelização de clientes tornou se um assunto relevante depois da 

década de 90, até esse período as empresas tinham o principal foco na 

conquista de novos clientes, os tempos mudaram, mas isso não quer dizer que 

não se queira conquistar novos clientes, mas sim conquistar e manter. 

 
“Um aumento da fidelidade do cliente em 5% pode aumentar 

os lucros de um negócio em 100%, visto que clientes satisfeitos 
compram os produtos de uma empresa mais freqüentemente e em 
maior quantidade. De modo geral, clientes satisfeitos são menos 
sensíveis a preços e são propensos a gastar mais com produtos 
provados e testados”. (Reicheld e Sasser, 1990, p.66) 

 

O mercado se tornou mais competitivo, produtos cada vez mais iguais e 

a concorrência mais acirrada, com isso tornou se ainda mais claro a 

necessidade de tornar um cliente fiel ao seu produto ou serviço. Mas ganhar a 

confiança do cliente não é algo fácil de conseguir, é um processo de longo 

prazo, é preciso interagir com o cliente, saber conquistar sua confiança. 
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Conceito de Venda 
O conceito de venda presume que primeiramente o consumidor possui 

uma certa resistência   em relação a compra e por isso devem ser persuadidos 

a comprar. As empresas possuem diversas ferramentas eficazes de venda e 

promoção para estimular a compra. 

Quando ouvimos falar que um produto está em promoção não quer dizer 

que ele esteja propriamente mais barato, nesse momento está sendo utilizado 

mais uma arma das empresas para estimular a venda.A palavra promoção vem 

de promover, ou seja, o produto está ganhando um destaque a mais a fim de 

que a procura por ele aumente. 
 

Conceito de Marketing 
Podemos dizer que apesar de o marketing e as vendas estarem 

diretamente ligadas, seus conceitos são bem distintos. Enquanto a venda tem o 

foco principal na necessidade do vendedor, que é de faturar, transformar o 

produto em dinheiro, o marketing preocupa se nas necessidades do 

consumidor, a idéia principal é satisfazer suas necessidades por meio do 

produto. 

Fundamentando se em quatro pilares :mercado-alvo, necessidade dos 

consumidores, marketing integrado e rentabilidade, o marketing parte de uma 

perspectiva de fora pra dentro da empresa, onde se é definido o mercado alvo, 

focalizado as necessidades dos consumidores, onde irão se integrar todas as 

atividades que os afetarão alcançando a satisfação dos mesmo gerando assim 

o lucro. 

 

A importância do Atendimento 
Um bom atendimento pode ser um diferencial de peso na hora do cliente 

escolher entre comprar na sua empresa ou no seu concorrente, isso evidencia 

o quanto é importante levar em consideração esse fator. Nota-se a importância 

de um aperfeiçoamento constante no atendimento trabalhando com uma 

comunicação clara, transmitindo segurança nas informações a serem 

passadas. 
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Para se chegar a um bom atendimento, será preciso preparar o 

profissional responsável por esta função. 

O conceito de motivação humana gira em diferentes sentidos, de 

maneira simples pode ser visto como o impulso ou força que leva o individuo a 

agir. 

O vendedor tem de estar preparado para conquistar a confiança do 

cliente afinal ele é uma peça chave, o principal meio de ligação entre o cliente e 

a empresa. Esse primeiro contato é muito importante, se esse vendedor ir além 

de atender as necessidades de compra do cliente e surpreendê-lo, tornando 

aquela compra algo prazeroso de se fazer, criando um sentimento de confiança 

entra cliente/empresa, esse cliente com certeza irá voltar, e além disso 

recomendar que outras pessoas venham. 

Para que esse primeiro contato seja proveitoso e conseqüentemente se 

conquiste mais um cliente ou mantenha um fiel, é necessário que a empresa 

tenha um profissional comprometido a desenvolver um bom atendimento. Ele 

precisa estar disposto a ouvir estabelecendo uma comunicação sem desgastes 

pois o cliente sempre tem razão. 

Um profissional comunicativo, extrovertido utilizando uma linguagem 

adequada, ou seja, transmitindo com clareza para ter uma total compreensão 

do cliente. 

Cabe ressaltar que essas características também podem ser 

desenvolvidas em qualquer profissional, deve-se ter um treinamento 

diferenciado não só para que sejam realizadas funções do cargo, mas para 

uma visão ao relacionamento com o cliente, capacitando esse profissional, 

motivando-o, criando nele uma vontade de querer se capacitar, tendo iniciativa. 
“O treinamento de funcionários muitas vezes é um método 

subutilizado e subdesenvolvido de manutenção de clientes. A maior 
parte da empresa treina seus funcionários na maneira correta re 
realizarem suas tarefas, mas não em como interagir com os clientes. 
Ambos são igualmente importantes”.(Gerson,1994,p.46). 

 

Relacionamento com o cliente 
A tarefa de se criar um relacionamento com o cliente não é fácil, afinal 

nenhum relacionamento é, a necessidade de criar uma ferramenta com essa 
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finalidade se tornou mais evidente com a globalização da economia, com isso 

foi detectada a importância de uma reformulação na relação entre cliente e 

empresa. 

(Barnes,2002) propõe o modelo dos 4 R’s que se referem ao 

relacionamento, retenção, referência e recuperação. Essa nova abordagem 

permite estabelecer um programa de Marketing mais efetivo. O marketing 

passa a voltar seus esforços para as necessidades individuais dos clientes na 

tentativa de retenção dos mesmos. 
“Retenção significa manter os clientes que a empresa deseja 

através de um trabalho diferenciado que exceda as expectativas deles. 
A retenção custa bem menos que a aquisição de novos clientes. O foco 
deve estar na retenção voluntária através de ações de retenção de 
clientes, não baseadas na falta de alternativa ou porque estão presos a 
um programa de premiação. A estratégia de programas de premiação 
apresenta-se muito pobre e contribui pouco para o sucesso no 
relacionamento em longo prazo. Muitas vezes tal estratégia resulta no 
oposto do esperado. Assim que um cliente em um relacionamento tem 
a chance de abandonara empresa, ele irá quebrar a continuidade do 
relacionamento e transferir seus negócios para outra empresa. 
Portanto, retenção é resultado de um conjunto doações continuadas e 
monitoradas as quais os clientes percebem mais valor que obtido em 
um relacionamento alternativo”. (BARNES ,2002).  

Referência nesse contexto mostra o poder de influencia de um cliente 

em benefício de sua empresa, onde a satisfação dessa pessoa poderá se 

propagar aos demais que o rodeiam. Isso trará uma nova clientela que já estão 

com boas referências de seus produto e predispostas a experimentar. 

Recuperar um cliente não é a mais fácil das tarefas, mas demonstrar 

preocupação com a satisfação e tentar corrigir algum erro que foi cometido, 

pode tornar a falha anterior em oportunidade do cliente perceber que a 

empresa se importa com ele abrindo assim uma primeira porta para ganhar sua 

confiança. 

O marketing de relacionamento busca orientar a empresa a tratar seus 

clientes de formar individual com objetivo de estimular a lealdade entre ambos 

e desenvolver entre eles um relacionamento duradouro. 

“Construir relacionamentos significa estar próximo dos 
clientes em uma tentativa de entender e servi-los bem podendo ir 
além da suas expectativas. A natureza do relacionamento requer 
confiança e os elementos que alimentam a confiança, tais como: 
comprometimento, comunicação e entendimento. E por esta razão, é 
necessário atribuir o mesmo caráter de prioridade a que atribuímos a 
outros aspectos do negócio” .(BARNES ,2002) 
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Isso reafirma que fidelizar um cliente não é tarefa fácil, lidar com as 

emoções, suprir as expectativas da pessoa. Cada indivíduo possui uma forma 

de pensar diferente e pode ter uma reação que geralmente não pode utilizada 

para analisar outra pessoa, ou seja, cada individuo é único e suas reações 

também. 
A chave para a construção de relacionamentos duradouros é 

a criação de valor e satisfação superiores para o cliente. Clientes 
satisfeitos têm maior probabilidade de se tornar clientes fiéis, e 
clientes fiéis têm maior probabilidade de dar à empresa uma 
participação maior em sua preferência. (Kotler, Philip e Armstrong, 
Gary .2004). 

 

A fidelização além de aumentar sua cartela de clientes satisfeitos e 

logicamente o faturamento da empresa, faz com que esse cliente além de 

comprar, recomendar também dê sugestões, opine em outras coisas da 

empresa, ou seja, você ganha uma consultoria “grátis” e de quem realmente 

interessa. 

 “Se o desempenho exceder as expectativas, o consumidor fica satisfeito 

e retornará posteriormente, além de divulgar aos outros sobre suas boas 

experiências”.(CAFFERKY, 1999). 

 

Satisfação 
Satisfazer a vontade de cada cliente está cada vez mais difícil, a 

concorrência entre empresas e produtos é enorme, e está muito mais fácil se 

fazer uma pesquisa de preços hoje em dia. 

“A melhor maneira de manter clientes é oferecer-lhes altos níveis de 

satisfação e valor, que resultam em forte lealdade”. (Kotler e Armstrong ,1998, 

p. 397), 

É evidente que em se tratando de pessoas as necessidades a serem 

atendidas na hora da compra irão variar. Cada pessoa vai ter um gosto 

diferente ou poderão surgir grupos de pessoas com gostos iguais, cabe a 

empresa identificar quais são e como satisfazê-los.  
 

Programas de Fidelização 
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Um bom programa de fidelização também pode ser uma arma poderosa 

para sua empresa, esses programas basicamente funcionam como incentivo a 

estimular que aquela pessoa continue sendo fiel a sua empresa. 

Esses programas estabelecem uma comunicação direta com o cliente 

criando uma interatividade entre ambos. Podem ser ofertados benefícios 

especiais e exclusivos, fazendo com que o cliente se parte de um grupo 

especial. 

Outra maneira de se trabalhar com esses programas são as chamadas 

recompensas. Estes são oferecidos através de bônus, descontos especiais, 

pontos e/ou milhas de vantagem para aqueles que façam compras 

freqüentemente. Empresas como hotéis, companhias aéreas utilizam muito 

esse tipo de incentivo. 

Portal UOL (www.uol.com.br) 

Os assinantes possuem acesso exclusivo a conteúdos do portal como 

Folha de São Paulo, Revista Veja, Almanaque Abril, Revista Exame, Revista 

Claudia, Revista Você S.A., G Magazine, The New York Times, El País, entre 

muitos outros. 

Em 2000 o Grupo Pão de Açúcar foi um dos primeiros supermercados a 

lançar um cartão de fidelidade com o consumidor, dando lhe vantagens como 

descontos especiais nos produtos, promoções especiais, e ofertas exclusivas a 

esses clientes. 

Pode se oferecer uma recompensa que agregue valor ao seu produto. 

Quando o cliente adquirir ele também irá ganhar direito um serviço de brinde 

como por exemplo ao fazer reserva em um hotel se ganhar o serviço de 

transporte até o aeroporto ou ao completar o tanque no posto de gasolina se 

ganhar uma lavagem no carro. 

 
 Resultados 

A pesquisa tem como objetivo mostrar a importância da inserção de um 

programa de fidelização de clientes para qualquer tipo de empresa, destacando 

as vantagens encontradas em se adotar esse tipo de programa, trazendo 

capacitação para seus funcionários, criando um ambiente organizacional 

http://www.uol.com.br/�
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agradável e um funcionário disposto a atender as expectativas do cliente sendo 

esse o principal foco de toda organização. 

Conquistar uma cartela de clientes fiéis não é tarefa fácil, e com a 

quantidade de empresas que também buscam isso, torna a concorrência cada 

vez mais acirrada. Mas também não é só adotar um programa qualquer de 

fidelização para reter esse cliente permanentemente fiel a sua empresa, isso é 

algo que se deve ser monitorado constantemente, os gostos e preferências das 

pessoas variam a cada dia e é preciso estar atendo a essas mudanças. É 

possível encontrar várias boas idéias para atrair novos clientes para uma 

empresa, mas na hora de mantê-los a história muda.  

 

Considerações Finais 

O atendimento ao cliente é algo que talvez seja o pilar central da 

fidelização de clientes. O atendente é o principal elo de entre sua empresa e o 

cliente, a primeira e a ultima impressão será deixada por ele, por isso é algo 

que deve ser tratado com grande importância pelas empresas. Adotar um 

programa de treinamento para esses atendentes é primordial, estar atento as 

novas técnicas de negociação que sempre estão surgindo também, tendo 

assim atendentes em constante atualização. 

Alcançar a satisfação de todos os possíveis clientes talvez seja 

realmente impossível, mas adotando algumas das técnicas já conhecidas no 

mercado é possível sim reter grande parte deles.  

 Um cliente satisfeito realmente é muito importante, clientes satisfeitos 

se tornam fiéis, trazem mais pessoas para a sua empresa, divulga seus 

produtos e seus serviços, e além de tudo te ensina como melhorar. 
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