
 

 

 

TÍTULO: MARKETING DE RELACIONAMENTO: ANÁLISE DO MERCADO VAREJISTA NA REDE
SAKASHITA SUPERMERCADOS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLISINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DANIELA DOS SANTOS BENITES MARCHINI, ANGELO DE OLIVEIRA MARCHINIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLAYTON APARECIDO CARDOSO DE MARAESORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA EM DESENVOLVIMENTO 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho destaca a importância do Marketing de Relacionamento 

como estratégia a ser adotada pelos supermercados para a fidelização de clientes. 

Por meio de uma pesquisa a ser realizada com gestores, colaboradores e clientes de 

um supermercado do município de Ouroeste (SP), o trabalho analisará a atual 

situação do supermercado em foco, bem como as estratégias de Marketing de 

Relacionamento que podem ser postas em prática para melhorar essa relação 

organização-cliente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Mercado, segundo Kotler (2000) pode ser entendido como o fato de pessoas 

com necessidades a serem satisfeitas, com dinheiro e vontade de gastar, em busca 

de produtos e serviços. 

Gremauld et al. (2003), afirmam que o mercado equilibra-se por meio da lei da 

oferta e da procura, a qual está intrinsecamente ligada às questões de preços, 

quantidades de produtos e serviços ofertados. Ainda assim, a demanda interage de 

modo que apresentem resultados muito distintos em cada mercado, devido às 

características específicas de produtos, condições tecnológicas, acesso, informação 

tributação, regulamentação, participantes, localização no espaço e no tempo que o 

tornam único. 

Para Furuta e Barrizzelli (2002) o estudo do comportamento do consumidor é 

imprescindível para a organização voltada para o mercado. Segundo os autores, após 

1990, com a abertura do comércio nacional ao capital estrangeiro, observou-se 

significativa mudança de atitudes dos consumidores, ocasionadas basicamente pela 

concorrência. Em consequência, os clientes ficaram mais exigentes e conhecedores 

de seus direitos, e passaram a buscar preços menores e produtos com qualidade 

superior. 

Deste modo, é possível entender a validade do uso do Marketing como uma 

ferramenta utilizada pelas organizações para que estas possam se sobressair no 

mercado ante concorrentes cada vez mais focados, como possibilidade das 

organizações atenderem melhor os clientes, fidelizando-os  e garantindo lucratividade. 
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3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desta pesquisa é verificar o conhecimento do conceito e da prática 

das técnicas de marketing de relacionamento por parte do supermercado Sakashita, 

no município de Ouroeste (SP), como possibilidade de se propor meios que possam 

melhorar a satisfação dos clientes, obtendo, assim, um diferencial no mercado 

competitivo. 

Para alcançar esse objetivo, serão estabelecidos os seguintes passos: 

1. Buscar evidências da eficiência desse supermercado na perspectiva do 

consumidor, observando aspectos do marketing de relacionamentos já 

existentes; 

2. Priorizar técnicas do marketing de relacionamento com o foco na fidelização 

dos clientes; 

3. Propor ao supermercado objetivo de estudo meios que evidêncie à melhoria na 

qualidade dos serviços prestados aos clientes, ampliando, deste modo, sua 

competitividade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a execução deste trabalho científico será utilizada a pesquisa do tipo 

descritiva, na medida em que se utilizará de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como questionário aplicado como entrevista pré-estruturada com 

características qualitativas” (MARCONI e LAKATOS, 2001: p. 42). Esta escolha 

metodológica se justifica por ser essa a mais adequada ao tema em estudo, qual seja, 

avaliar se está sendo desenvolvido e aplicado o Marketing de Relacionamento na 

organização em estudo, e se os resultados estão sendo satisfatórios.  

Nesta pesquisa serão utilizados dois instrumentos de coleta de dados, que 

segundo Gil (1997: p. 91) são os mais frequentemente empregados nas ciências 

comportamentais, sendo eles o questionário e a entrevista. 

Os dados apanhados por meio da pesquisa qualitativa serão descritos, 

interpretados e se tornarão o embasamento para a análise das teorias científicas das 

ciências sociais aplicadas. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

Em um primeiro momento o enfoque foi o desenvolvimento de uma revisão 

bibliográfica sobre o tema Marketing de Relacionamento e setor supermercadista. 

Em fase de desenvolvimento, o trabalho contemplará os seguintes passos: 

 Realização de um estudo de caso no Supermercado Sakashita, unidade de 

Ouroeste (SP); 

 Confecção do instrumento de pesquisa, o questionário; 

 Execução do projeto piloto para elaborar/validar o método científico; 

 Aplicação dos questionários da pesquisa a uma amostra de clientes da 

empresa; 

 Tabulação dos dados e análise dos resultados; 

 Desenvolvimento da proposta do trabalho.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Percepção das falhas, por parte do supermercado em estudo, quanto ao 

relacionamento com os clientes e uma proposta de uso por parte da empresa, do 

marketing de relacionamento, atendendo as expectativas e fidelizando seus clientes.  
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