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1. Resumo 
 
 

O presente trabalho ressalta a importância da gestão de relacionamento com 

o cliente, como estratégia de marketing para melhoria dos serviços prestados pela 

empresa Marca Motors Veículos Ltda., do município de Palmas – TO. Através desta 

pesquisa, será realizado um estudo dirigido com a aplicação de questionários 

fechados aos clientes da empresa Marca Motors, com o intuito de se conhecer a 

opinião dos consumidores com relação ao serviço prestado pela empresa, e através 

deste diagnostico será realizado medidas de prevenção e correção durante o 

processo de retenção de seus clientes. 

 

 

2. Introdução 

 

O grande desafio do profissional de Administração de Marketing consiste em 

entender e está à frente das expectativas do seu consumidor, identificando as suas 

necessidades e desejos, assim como as suas satisfações e insatisfações com os 

seus produtos. (LAS CASAS 2006, p.15) 

Segundo Kotler (2000) Marketing é a obtenção daquilo que os clientes 

desejam ou necessitam e isso se dá em um processo social de livre negociação de 

produtos e serviços de valor. Esse mecanismo tem o objetivo de conhecer melhor 

seu cliente atual e potencial a fim de atender seus desejos e necessidades. 

Iniciado na década de 70, o estudo do Marketing de Relacionamento surgiu 

com a percepção da importância em se melhorar as transações comerciais entre 

empresas e clientes. O Marketing de Relacionamento se tornou fundamental para a 

interação bem-sucedida e de longo prazo na relação de troca comercial de produtos 

e serviços. Para o sucesso dessa interação, um longo e árduo caminho se 

desenvolve e necessita da participação de todos os colaboradores envolvidos, 

independente da hierarquia. (MCKENNA, 1993). 

Com o objetivo de reter clientes, a Gestão de Relacionamento com o cliente, 

que a partir daqui será mencionada pela sigla CRM (Customer Relationship 

Management), trata-se do gerenciamento cuidadoso de informações detalhadas 

sobre cada cliente e de todos os pontos de contatos com ele, a fim de maximizar sua 

fidelidade. Por ponto de contato com o cliente, entende-se qualquer ocasião em que 



o cliente tem contato com a marca ou produto. Isso inclui desde uma experiência em 

si até uma comunicação pessoal ou de massa, ou mesmo uma observação casual. 

(KOTLER 2006, p.151) 

Portanto o CRM juntamente com o marketing pode possibilitar diversas 

formas de se relacionar e interagir com os clientes, além de permitir de maneira 

eficaz que a organização tenha informações sobre cada tipo de cliente; tornando-se 

uma grande aliada para sobressair em meios seus concorrentes.  

 

 

3. Objetivos 

 

 O objetivo desta pesquisa é verificar o conceito e conhecimento de uma das 

técnicas de marketing de relacionamento, a ferramenta CRM, como meio de 

desenvolvimento de estratégias que possam melhorar a satisfação e fidelização dos 

clientes da concessionária Marca Motors, no município de Palmas-TO, assim 

obtendo um diferencial e aumentando a sua participação no mercado. 

 

 

4. Metodologia 

  

Para a realização deste trabalho será realizada pesquisa do tipo descritiva, 

onde será realizada coleta de dados, através de aplicação de questionários 

fechados aos clientes da empresa. (Gil, 2008). 

Após a coleta de dados, serão tabulados os resultados e apontados os pontos 

positivos e negativos a serem trabalhados, em cada processo do atendimento ao 

cliente. 

 

 

5. Desenvolvimento 

 

 Inicialmente será desenvolvida uma pesquisa sobre Marketing de 

Relacionamento e os seus benefícios. 

O trabalho contemplará os seguintes passos: 



-Realização de estudo de caso na concessionária Marca Motors, unidade 

Palmas-TO. 

-Coleta dos dados, pesquisas e questionários realizados pela empresa Ipson 

(empresa contratada pela fábrica Mitsubishi) e Marca Motors. 

-Aplicação e analise dos questionários da pesquisa 

-Tabulação dos dados e análise dos resultados 

-Desenvolvimento da proposta do trabalho 

 

 

6. Resultados Preliminares  

 

 A proposta da aplicação da ferramenta CRM poderá evitar gargalos, como a 

perda de um cliente por falta de informação registrada no sistema, após o 

atendimento; atuar de maneira eficiente no desejo e necessidade, assim agregando 

valor a marca, a conquista e fidelização dos clientes novos e atuais.  
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