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1. RESUMO 

  

O presente artigo discorre sobre uma importante ferramenta estratégica que subsidia 

às organizações na conquista de uma posição assertiva no atual cenário econômico: 

o marketing de relacionamento. Esse artigo foi estruturado mediante pesquisa 

bibliográfica e descritiva, e tem como objetivo identificar e analisar a importância 

deste diferencial competitivo, seus conceitos e aplicações, como um quesito 

estratégico na fidelização dos clientes. Dada a notória e acirrada competitividade no 

mercado atual, já não basta desenvolver um bom produto ou lançar um bom preço; é 

necessário estreitar os caminhos, se aproximar do cliente, estabelecer uma relação 

contínua e duradoura, fidelizar, ou seja, desfrutar de um diferencial competitivo. O 

marketing de relacionamento é uma importante e essencial ferramenta que contribui 

significadamente para a conquista e a fidelização de clientes, o que, 

consequentemente, contribui de forma significativa para o sucesso organizacional. 
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2. INTRODUÇÃO 
 

O atual cenário da economia mundial tem passado por intensas e contínuas 

transformações, as quais exigem que as organizações desenvolvam um diferencial 

estratégico para sobreviver em meio a alta competitividade e respectivas ameaças 

disparadas. 

Os consumidores são constantemente bombardeados com diversos anúncios 

publicitários, super ofertas e condições especiais de pagamento, o que, por 

conseguinte, impulsiona o processo de compra e venda, condicionando-se apenas 

ao poder de decisão do consumidor. É nesse poder de decisão que se concentra a 

principal preocupação dos gestores.  

Cada consumidor detém particularidades e comportamentos distintos nesse 

processo, agindo ou reagindo conforme o que compreende satisfazer seus anseios 

ou necessidades em dado momento. O marketing, por si, desperta nas pessoas 

interesses, desejos e necessidades segundo a ocasião ou oportunidade. 

Maslow (2000, p. 105), através da teoria da motivação, instiga que o 

comportamento do ser humano se baseia na busca de satisfazer suas necessidades 



segundo o nível de importância que representam, respeitando uma hierarquia 

ilustrada por meio e uma pirâmide motivacional, onde a base são as necessidades 

fisiológicas e no patamar mais alto está a autorrealização. O autor complementa que 

a medida que o indivíduo supre uma necessidade, sente que surge outra em seu 

lugar, e assim sucessivamente, buscará constantemente melhor qualidade, 

variedade e um grau maior de satisfação em sua vida. 

Chiavenato (1982) afirma que é fundamental para os gestores a compreensão 

e a análise do comportamento humano para o conhecimento da motivação humana, 

ou seja, entender os motivos e fatores que impulsionam cada indivíduo a agir de 

determinada maneira. Esses fatores influenciam na busca de mecanismos que 

promovam o alcance de um objetivo ou na satisfação de uma necessidade, de modo 

que se sinta realizado.  

Isto posto, emerge a preocupação das empresas em ter que conhecer e 

estudar seus consumidores, compreender seus comportamentos, e criar as 

melhores estratégias devidamente compatíveis com cada necessidade, e até mesmo 

sugerir novas ambições. 

Uma ferramenta que se destaca na viabilização desse processo, é o usufruto 

do marketing de relacionamento, que é capaz de proporcionar ao cliente, ou possível 

cliente, um relacionamento diferenciado, satisfazendo e ultrapassando suas 

expectativas. 

Visto que as expectativas tendem a aumentar no decorrer do tempo, é preciso 

que as organizações estejam sempre preparadas, acompanhando a evolução das 

necessidades e desejos e dispondo de atributos que promovam a confiança, o 

prazer e a lealdade dos clientes, o que constitui um grande desafio aos gestores, 

passo que será abordado no transcorrer deste artigo.  

 

3. OBJETIVOS 
 

Mensurar a importância do marketing de relacionamento na fidelização de 

clientes e sua contribuição no sucesso organizacional em um mercado competitivo, 

mediante a compreensão dos conceitos, sua importância e a apreciação das 

estratégias como missão da organização para benefício mútuo empresa x cliente. 



4. METODOLOGIA 
 

De acordo com Vergara (2000) a pesquisa pode ser classificada quanto aos 

fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, o presente estudo foi concebido mediante 

pesquisa descritiva, e quanto aos meios, mediante pesquisa bibliográfica.  

As informações colhidas foram fundamentadas na leitura de livros e artigos 

técnico-científicos de revistas e na rede mundial de computadores, cujas fontes 

foram fidedignamente citadas conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). As literaturas disponíveis subsidiaram quanto à formação do conhecimento 

e aprofundamento do tema qualitativamente abordado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 

5.1 MARKETING 

Segundo Kotler e Armstrong (1998, p.16) “Marketing é um processo social e 

gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, através 

da criação, oferta e troca de produtos de valor com os outros". 

Atualmente o marketing constitui uma ferramenta fundamental nos mais 

diversificados ramos empresariais, sendo, portanto, indispensável na consecução de 

um diferencial de mercado. Mediante sua aplicação, o marketing evidencia a 

transformação de necessidades individuais e coletivas em autênticas oportunidades 

de negócio.  

Para Boone e Kurtz (1998) o marketing consiste no processo de planejar, 

organizar e executar a percepção, a definição de preço, a promoção e a distribuição 

de ideias, bens ou serviços, criando assim, trocas que favorecem o atendimento aos 

objetivos individuais e das organizações. 

O marketing está relacionado às ações de mercado que necessitam ser 

aplicadas de forma eficiente e eficaz, visando garantir boas relações com o público-

alvo, e também se efetiva na relação satisfatória entre organização/cliente. 

De acordo com Kotler e Keller (2006), o marketing consiste em um processo 

social, através do qual, indivíduos e organizações obtêm suas necessidades e 

desejos, mediante a criação, a oferta e a livre troca de produtos e/ou serviços. 



Isto posto, em síntese, “fazer marketing” consiste em conhecer, compreender 

e atender às necessidades do mercado-alvo. 

Anteriormente, as organizações tinham a necessidade de centralizar seu 

potencial na qualidade dos produtos e/ou serviços ofertados. Paulatinamente, esse 

foco se transformou em outro, o cliente. Isto posto, identificar as necessidades e os 

anseios da clientela acerca dos produtos e serviços oferecidos pelas organizações 

passou a ser um grande desafio aos gestores. 

Por conseguinte, uma das principais essências do marketing é gerar 

satisfação e apreço aos clientes, para que, desse modo, se crie resultados 

favoráveis para ambas as partes, isto é, a gestão do relacionamento com a clientela, 

a comunicação e a entrega de valores para tal, têm a intenção de beneficiar tanto a 

organização como o seu público-alvo. 

Para Las Casas (2002, p. 15): 

 

(...) desafio dos administradores de marketing consiste em entender o 

consumidor, no sentido de conhecer as suas expectativas antes, durante e 

após a compra e identificar tanto suas necessidades e desejos como 

também as satisfações ou insatisfações contraídas pelo consumo dos 

produtos ou dos serviços vendidos. O marketing deve ser ajustado às 

alterações ambientais.  

 

Ainda segundo o autor supracitado, um dos principais atributos do Marketing 

é sua orientação para os consumidores. Tal orientação mercadológica se tornou 

essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. O autor também destaca a 

importância do mix de marketing ou composto de marketing, denotado por produto, 

preço, praça e promoção. Esses elementos consistem nas principais etapas de 

todas as formas de comercialização.  

Segundo Richers (2000), o Mix de Marketing, também conhecido como “4Ps”, 

é um elemento estratégico que agrega eficácia à organização e facilita na melhora e 

no alcance de seus objetivos, seja a médio ou longo prazo, da forma mais racional 

possível. Kotler e Armstrong (1998) descreve o Mix de Marketing como o grupo de 

variáveis de marketing controláveis que a organização explora para produzir a 

resposta desejada no respectivo mercado-alvo. 



Dessa forma, é possível definir os 4Ps como alicerces mercadológicos do 

negócio, exaltando-os como ações de fundamental aplicação pelos gestores, em 

síntese: produto – oferecimento ao mercado de um bem de consumo com qualidade 

e variedade, buscando satisfazer os anseios dos consumidores; preço – 

disponibilização de condições de pagamento que equilibrem custos, retorno 

financeiro, concorrência e valor agregado; praça – ou ponto de vendas, 

disponibilização do bem de consumo da forma mais fácil e conveniente de ser 

adquirido; promoção – desenvolvimento de estratégias que estimulem a 

comercialização.  

 

5.2  MARKETING ESTRATÉGICO 

Tendo em vista a alta competitividade que acarreta uma concorrência acirrada 

e agressiva, já não basta lançar um ótimo produto no mercado, ou ótimas condições 

de crédito e pagamento, é necessário buscar meios estratégicos que viabilizem os 

resultados desejados. 

Neste cenário, a necessidade de sobrevivência das organizações e o 

aumento das exigências dos consumidores, fazem com que os gestores conheçam e 

analisem a estrutura competitiva do seu ramo de atividade e a identifiquem a 

estratégia competitiva que os leve a uma posição favorável dentro deste setor. 

O conceito de marketing estratégico une os princípios de marketing e 

estratégia em uma única visão. Compreende planejamento e análise e preserva uma 

visão de futuro, compreende também foco absoluto nos anseios, necessidades e 

interesses dos clientes. 

De acordo com Kaplan e Norton (1997, p.79), a perspectiva do cliente deve 

responder à seguinte questão: “Para alcançarmos nossa missão, como deveríamos 

ser vistos pelos nossos clientes?” Partindo deste pressuposto, as organizações 

precisam identificar os segmentos de mercado, fracionando os clientes em grupos 

distintos de acordo com suas diferentes necessidades, anseios e respostas, 

considerando fatores geográficos (clima, região), sociodemográficos (sexo, idade, 

religião, renda), psicográficos (personalidade, estilo de vida) e comportamentais 

(atitudes, grau de lealdade), bem como o mercado nos quais desejam competir, 

utilizando-se o marketing de forma estratégica e astuta. 



Cada organização deve buscar a compreensão dos processos que envolvem 

seus fins e adequá-los ao máximo às necessidades e anseios de seu público alvo. A 

definição da estratégia correta, a segmentação pelos valores pertinentes, a adoção 

da postura mais adequada frente à cada segmento, e a dissipação da cultura do 

foco no cliente em toda a organização, constituem uma ferramenta imprescindível no 

alcance de resultados. 

Deixar de ter o foco exclusivo no produto e começar a ter o foco no cliente é 

um grande desafio à gestão conservadora, mas diante do exposto é extremamente 

necessário, para isso, o primeiro passo é conhecer profundamente seus clientes: o 

que motiva a cada um, quais seus valores, expectativas, seus estilos de vida, seus 

comportamentos, reações, suas opiniões, etc. De posse dessas informações se 

torna possível entender seus sentimentos, suas perspectivas, etc., de modo a 

buscar a sua satisfação e fidelidade. 

Diante disso, a implementação do marketing de relacionamento emerge como 

um motor essencial para uma gestão da qualidade. 

  

5.3  MARKETING DE RELACIONAMENTO 

Na visão de Berry (1983), o marketing de relacionamento se trata de um 

processo realizado pela organização para conseguir não apenas atrair o cliente, mas 

também fazer com que ele se mantenha fiel a essa através de um bom 

relacionamento. 

Giuliani (2001) conclui que satisfazer o cliente com qualidade e eficiência, e a 

seu gosto, é melhor estratégia a ser empregada. Drucker (1962, p. 60) declarou 

décadas atrás que: 

 

“se desejarmos saber o que é um negócio, devemos começar pelo seu 
propósito. E esse propósito deve estar situado fora do negócio. Na verdade 
deve estar situado na sociedade, uma vez que uma empresa é um órgão da 
sociedade. Existe apenas uma definição válida para o propósito de uma 
empresa: criar um cliente.” 

 

Complementando, Boone e Kurtz (1998) afirma que o retorno que se ganha 

por criar um cliente satisfeito é o lucro.  

Marketing de relacionamento pode ser definido como uma ferramenta 

estratégica de marketing que objetiva a construção de uma relação duradoura entre 



o cliente e a empresa, devidamente alicerçada em confiança, apoio, empenho, 

parceria e benefícios mútuos.  

Para Peppers e Rogers (1997), o resultado final do marketing de 

relacionamentos é a formação de uma rede de relacionamentos entre todas as 

partes envolvidas no negócio, seja clientes, intermediários ou fornecedores. O 

marketing de relacionamento busca uma maior aproximação do cliente, a fim de 

reconhecer suas demandas, interesses, exigências e suas perspectivas, o que torna 

o ambiente de consumo mais favorável, lucrativo e duradouro. 

O objetivo principal do marketing de relacionamento é edificar a percepção do 

valor agregado à organização, seus produtos ou serviços, e evidentemente, 

promover a rentabilidade dos negócios a partir de ações estratégicas de 

comunicação e relacionamento com os clientes durante todo o processo de 

comercialização, e após este. 

Gerenciar o relacionamento com o consumidor proporciona à empresa a 

aquisição de vantagem competitiva, destacando-se da concorrência. Compreender 

isso se torna fácil, afinal, que cliente não prefere frequentar um estabelecimento 

onde recebe um atendimento diferenciado, que vem de encontro às suas 

perspectivas e particularidades? A prática da segmentação de mercado, o 

tratamento ímpar, individual e exclusivo, a cordialidade e o sentimento de ser 

valorizado, promovem no cliente um grau de satisfação singular, e na condição de 

satisfeito, torna-se fiel. 

A qualidade do atendimento, além da prática dos 4Ps (item 5.1), deve ser 

prioridade nas estratégias e nas ações da organização. Se o cliente não receber um 

bom atendimento, na condição de insatisfeito, ou muito insatisfeito, e tendo em vista 

o cenário de competição acirrada pela busca da fidelização, este tende a trocar de 

fornecedor, além de se tornar um potencial cliente “terrorista”, isto é, dependendo do 

seu grau de insatisfação, o risco de manifestar e espalhar sua insatisfação aos 

demais é imenso, o que, gradativamente, trará consequências avassaladoras à 

organização. Por outro lado, um cliente plenamente satisfeito poderá influenciar 

potencialmente o mercado consumidor na percepção de uma imagem favorável da 

empresa. 

Kloter (2000) afirma que a chave para a fidelização de um cliente é satisfazê-

lo, e um cliente satisfeito permanece fiel por mais tempo, está mais aberto para 



aquisição dos novos produtos/serviços lançados pela empresa, transmite de forma 

positiva suas experiências, tende a ignorar mais aos anúncios dos concorrentes, 

contribui com sua opinião sobre produtos, e custa menos para ser atendido do que 

novos clientes. 

Por isso é importante mensurar a satisfação de seus clientes regularmente, 

realizar pesquisas de mercado, se aproximar do consumidor, coletando, dessa 

forma, dados necessários para consagrar o seu diferencial. 

  

5.4  FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES 

É notório que a fidelização de clientes traga grandes benefícios a ambas as 

partes do negócio. Contudo, considerando está cada vez mais complicado agradar 

os clientes de hoje em dia, visto que, segundo Kotler (2000), os clientes estão mais 

informados, espertos, conscientes, não perdoam facilmente falhas e são mais 

exigentes, e ainda por cima, são a todo momento bombardeados pela concorrência 

com ofertas de produtos e serviços iguais ou até mesmo superiores; o processo de 

fidelização de clientes tornou-se um grande desafio aos gestores. 

Contudo, este desafio deve ser prioridade no planejamento estratégico da 

organização. É preciso, além de conquistar a  satisfação, conquistar a fidelidade. A 

criatividade, nesse aspecto, é um elemento-chave no processo de fidelização. 

A organização deve colocar as boas ideias em prática. Um cadastro de 

clientes bem elaborado, a distribuição de brindes personalizados, ações em datas 

comemorativas (Dia dos Pais, das Mães, Natal, etc.), atendimento humanizado e 

especial pré, durante e pós-venda, atualização constante, inovações, entre outras 

ações, são exemplos de práticas favoráveis neste processo, que certamente 

resultarão em benefícios para a própria organização.  

  

6. RESULTADOS 

 

Pelo exposto, além dos preços e ofertas, os consumidores buscam o 

atendimento de seus anseios e expectativas. Cada detalhe do processo de interação 

entre organização e clientes é substancial. 



As práticas mencionadas no item anterior são de grande valia na fidelização 

do cliente. O marketing de relacionamento arraigado desde segmentação dos 

clientes, identificação, diferenciação, interação, personalização de aspectos do 

atendimento no pré, durante e pós-venda, e todos os esforços estratégicos, 

colaboram eficazmente na fidelização dos clientes, tornando-os parceiros, 

propagadores espontâneos de uma imagem positiva da organização.  

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fidelizar clientes consiste em agregar um valor superior à satisfação através 

do uso de um produto ou serviço. Clientes fieis associam à organização sentimentos 

positivos e favoráveis como credibilidade, segurança e confiança, e passam a 

contemplar empresa como parte de suas vidas. 

Atrair os clientes é fundamental, mas assegurar que eles voltem sempre é 

essencial. Esforços do marketing de relacionamento como a prática da segmentação 

da cartela de clientes, um tratamento diferenciado segundo a demanda de cada 

consumidor, programas de aproximação (ações em datas comemorativas, 

distribuição de brindes, benefícios e vantagens), a cordialidade no atendimento 

individual em todos os momentos, a inovação mercadológica, avaliação de 

processos, e a promoção de um sentimento ímpar de valorização, impulsionam um 

grau elevado de satisfação, e consequentemente a do cliente fidelização à empresa. 

O uso do marketing de relacionamento como ferramenta estratégica na 

fidelização de clientes é um investimento que contribui de forma singular ao aumento 

da lucratividade, redução de custos, maior vida útil da carteira de clientes e maior 

valor agregado ao nome da empresa, além de oferecer certo resguardo contra a 

concorrência. 

A fidelização proporciona à organização um diferencial estratégico no cenário 

econômico de competitividade, pois cria barreiras alicerçadas na confiança e na 

satisfação, o que torna praticamente inviável a migração para a concorrência, visto 

que um novo relacionamento começaria do zero, sem conhecimento e experiências 

de ambas as partes. Fechar a porta de saída é um princípio substancial que exige 

criatividade, inteligência e foco, mas que atrai ótimos resultados à organização.   
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