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1. RESUMO 

 

A satisfação dos clientes é uma das principais formas das organizações 

conquistarem mercado, ocorrendo à partir da captação e relacionamento com os 

mesmos, e para tanto se faz necessário conhecê-los. O presente apresenta os 

benefícios da aplicação de uma ferramenta que trabalha a interação entre empresa e 

clientes, onde ambas as partes saem satisfeitas com um método de se fazer negócio 

através de recursos oferecidos pelo CRM. O objetivo do mesmo é medir o nível de 

satisfação dos clientes de uma Central de Negócios Imobiliários em Jales/SP. O 

método utilizado para alcance dos resultados foi a pesquisa bibliográfica, por meio 

de consulta em livros, sites acadêmicos, artigos, monografias que tratam do assunto, 

assim sendo para o alcance dos objetivos propostos foi utilizado um estudo de caso, 

numa empresa prestadora de serviços imobiliários, situada na cidade de Jales/SP. 

De acordo com os dados coletados, podemos confirmar que a grande maioria dos 

clientes está satisfeita com os serviços prestados, mas também podemos observar 

que esses clientes são clientes antigos, e que a atração de novos  clientes é bem 

baixa. Assim sendo, a empresa tem que investir em novos métodos para conquistar 

um novo público e dar crescimento a seus rendimentos. 

Palavras-chave: Satisfação, Marketing de Relacionamento, CRM 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A maioria das empresas está atenta às mudanças que vem ocorrendo, mas 

poucos conseguem colocá-las em prática efetivamente, pois é preciso ter a 

capacidade para compreender, atrair e reter os clientes mais valiosos.  

A retenção dos clientes hoje se tornou um desafio para as empresas; o 

excesso de competidores e ofertas tem levado a empresa a buscar diferenciais para 

manter seus clientes. Existe um grande risco de perder clientes por ofertas na 

concorrência ou ofertas mais ajustadas às necessidades dos mesmos, por isso tal 

tarefa exige esforço para manter a relação estável e atraente com o cliente. Isto só é 

possível estabelecendo um diálogo particular e monitorando seus desejos e 

necessidades. 

A satisfação dos clientes é uma das principais formas das organizações 

conquistarem mercado, ocorrendo a partir da captação e relacionamento com os 

mesmos e, para tanto, faz-se necessário conhecê-los. 

 Nesta pesquisa são apresentadas ferramentas mercadológicas que levam as 
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empresas a sair na frente conquistando cada vez mais o mercado por meio do CRM 

(Customer Relationship Management). 

 Diante do exposto o problema de pesquisa se baseia na questão: Há uma 

política de relacionamento (CRM) entre a Central de negócios imobiliários e seus 

clientes? 

 Foram levantados dados sobre a qualidade dos serviços prestados de uma  

Central de Negócios da cidade de Jales, e a partir destes foi possível fazer um 

delineamento do que é primordial para o cliente e qual seu nível de satisfação para 

com os serviços prestados, e também quais mecanismos do marketing de 

relacionamento são aplicados na empresa alvo deste estudo. 

 

3. OBJETIVOS 

Temos como objetivo geral medir o nível de satisfação dos clientes de uma 

Central de Negócios Imobiliários em Jales/SP. Para obtenção dos resultados, os 

objetivos específicos são: fazer um levantamento sobre o nível de satisfação do 

cliente em relação ao atendimento; identificar quais itens são primordiais para o 

cliente em relação ao atendimento; fazer um levantamento sobre como funciona o 

relacionamento com o cliente (CRM) após alocação/compra. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O método utilizado para alcance dos resultados foi a pesquisa bibliográfica, 

por meio de consulta em livros, sites acadêmicos, artigos, monografias que tratam 

do assunto. 

Para alcance dos objetivos propostos foi utilizado um estudo de caso de uma 

Central de Negócios Imobiliários situada na cidade de Jales/SP.   

Para definir a amostra da pesquisa foram considerados os contratos firmados 

com a respectiva empresa entre 01/01/2013 e 31/12/2014. Definiu-se que a 

amostragem ficou abaixo de 1000, utilizando como base a tabela de Arkin e Colton  

foram entrevistadas 83 pessoas, com margem de erro de 10%. Assim, foi elaborado 

e aplicado um questionário contendo 13 questões fechadas e aplicado para os 

clientes da amostra escolhida. Em seguida realizou-se o tratamento dos dados por 

meio de tabulação dos dados e gráficos para levantamento de informações. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Satisfação do cliente 

 

Para KOTLER (1998, p.53) “O conceito de satisfação é o sentimentode prazer 

ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo 

produto ou resultado em relação às expectativas da pessoa”. 

Segundo este conceito, a satisfação está ligada diretamente à percepção do 

cliente em relação às expectativas criadas por ele, se o retorno oferecido pelo 

serviço prestado for menor que o esperado ele estará insatisfeito; se for o esperado, 

estará satisfeito e, se exceder suas expectativas, estará altamente satisfeito. 

Os consumidores criam suas expectativas através de experiências anteriores, 

experiências de compras anteriores de amigos e até mesmo de informações e 

promessas de empresas e concorrentes. Se a empresa cria expectativas elevadas, 

há possibilidade de não se conseguir atende-las, criando assim um cliente 

insatisfeito (KOTLER,1998). 

Já para Las Casas (1997), as empresas adotaram a prática desatisfazer seus 

clientes devido à concorrência acirrada encontrada em certos mercados, e também o 

crescimento de consumidores mais exigentes e que procuram maior atenção por 

parte dos comerciantes. Porém percebe-se que muitas empresas dizem dar atenção 

aos seus clientes, mas na prática sabe-se que são poucas as que realmente 

aplicam uma orientação verdadeira. “Muitas alegam que a dificuldade de 

implantação desta filosofia é que o elemento humano, o lado pessoal de qualquer 

técnica administrativa, se esbarra em fatores culturais” (LAS CASAS, 1997, p.153). 

 

5.2. Marketing de Relacionamento 

5.2.1. Conceitos 

 

A terminologia marketing de relacionamento, de acordo com Bretzke (2000), 

surgiu com Berry, na literatura de marketing de serviço, em 1983. Naquela época 

concebeu-se que a fidelização de cliente era uma forma de alcançar maior 

competitividade das empresas e maior satisfação dos clientes; definiu-se o 

marketing de relacionamento como a atração, a manutenção e o aprimoramento de 

relacionamento com clientes. A atração de novos clientes deveria ser vista como um 

passo intermediário no processo de marketing; solidificar relacionamento, 
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transformar clientes indiferentes em leais e servi-los deveria ser considerado 

marketing. 

Cada vez mais as empresas deverão inovar, ou vão perder tudo que levaram 

anos para construir. Aos poucos vemos que algumas atividades estão 

desaparecendo e outras vão surgindo. Por outro lado, para aqueles que estão 

trabalhando há anos e já possuem uma relação com seu público, devem ficar 

atentos, pois hoje as pessoas dispõem de muitas informações o tempo todo. O 

importante é manter sua rede de relacionamento e capturar os desatentos. Seja na 

TV, rádio ou Internet, deparamo-nos o tempo todo com a mesma propaganda. Para 

as empresas que já atuam há algum tempo no mercado, é bom pensar em uma 

estratégia de relacionamento com seus clientes, pois caso isto não seja feito será 

difícil manter-se no mercado, que dobra a cada década. 

Segundo Rocha (2001), o marketing de relacionamento só fica caracterizado 

quando uma organização está empenhada o tempo inteiro na criação, 

desenvolvimento e manutenção do compromisso, interatividade e lucratividade com 

clientes selecionados. Esse processo gera a criação de valor para a empresa como 

possibilidades de maiores vendas cruzadas, mais lucratividade e mais permanência 

do cliente, um processo de diálogo e troca de informações mútuas se estabelece 

continuamente entre empresa e os clientes existentes, dentro de um esforço para 

sustentar promessas de forma duradoura. Esse conjunto de ações constitui 

processos e programas de trabalho que intensificam o relacionamento estabelecido 

e criam um ambiente de aprendizagem, na medida em que o diálogo e troca de 

informações se intensificam. 

 “O resultado final do marketing de relacionamento é a construção de um 

patrimônio corporativo singular, denominado rede de marketing. Rede de marketing 

consiste na empresa e naqueles que a apoiam clientes, funcionários, fornecedores e 

distribuidores, agências de propagando e acadêmicos.” (KOTLER, 2000, p.11) 

O grande diferencial que este tipo de marketing oferece é a possibilidade de 

alcançar a fidelidade do cliente através de um contato mais íntimo e individual. 

Quatro ações devem ser usadas como base para sua implementação, segundo 

Peppers et al (2001): identificação do cliente, diferenciação do cliente, interação com 

o cliente e personalização. 

Para Rocha (2001), por incrível que pareça, existem clientes que querem o 

produto ou serviço através de uma transação discreta e nada mais. Por outro lado, 
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há clientes que, além disso, desejam um conjunto de satisfações oriundas de 

proximidades mais crescentes com a empresa. Identificar quem são os clientes é 

fundamental para implementar as atividades de marketing de relacionamento de 

acordo com o perfil de cada um. Dessa forma, a empresa compõe sua base de 

clientes em segmentos que desejam relacionamentos ou não, trabalhando para 

atender a cada um deles de forma compatível. 

Quando alguém compra um produto ou serviço, ele cria uma 

expectativaquanto ao que será apresentado. Quando recebe, é a hora da percepção, 

que  vai confirmar, anular ou superar suas expectativas. Fazendo esta comparação, 

obtém-se sua satisfação e os consumidores tornam-se verdadeiros fãs. 

 

5.3. O CRM (Customer Relationship Management) 

Segundo Longenecker (2007, p. 231 e 232), CRM é uma estratégia de 

marketing de maximização de valor ao acionista, através da conquista, do 

crescimento e da manutenção dos clientes certos para o empreendimento. De certa 

forma, o CRM é um modelo mental - a implementação de uma estratégia centrada 

no cliente, que coloca em primeiro lugar, possibilitando o sucesso do negócio.  

Segundo Cortês (2008, p. 380), o CRM reúne, organiza e processa as 

informações sobre cada cliente, fornecendo subsídios para um melhor atendimento, 

identificando padrões de consumo, prospectando tendências, verificando a eficácia 

de promoções, recebendo sugestões e reclamações sobre cada atendimento 

prestado, serviço contratado ou produto adquirido. 

Segundo Kotler (2000, p. 58), algumas empresas mais bem-sucedidas estão 

elevando expectativas e encontrando formas de garantir seu desenvolvimento 

superior por meio da satisfação do cliente. Por isso, saber identificar a ocorrência de 

eventos que determinam mudanças nas necessidades passa a ser fundamental 

para, cada vez mais, participar da vida de cada um dos clientes que a empresa tem 

como objetivo atender. 

5.3.1. CRM - A ferramenta do marketing de relacionamento 

 

Conforme Rogers (2000), diversas fontes de informação relacionadas a novas 

formas de gestão empresarial têm abordado uma ferramenta que vem ganhando 
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espaço em grandes empresas no mundo inteiro, o CRM (Customer Relationship 

Management, ou Gerenciamento de Relacionamento com o cliente).  

O CRM não se resume a um software que a empresa compra, instala e  

começa a usar. Ele é muito mais que isto e, se isto fosse verdade, bastaria à 

empresa instalar o software de CRM para dizer que faz o marketing de 

relacionamento. 

O marketing de relacionamento é na verdade uma filosofia da empresa, é uma 

premissa e se faz necessário haver um relacionamento com o cliente para que só 

então ele possa ser gerenciado. 

Muitas empresas têm adotado softwares sofisticados de gerenciamento com o 

cliente; isto de nada adianta se as mesmas não construírem um relacionamento com 

seus consumidores e isso não é tarefa para nenhum software. 

O CRM é mais do que marketing, é uma filosofia para toda a empresa que 

pretende ser voltada ao cliente. O mesmo visa o aumento dos lucros e a garantia de 

lealdade, uma vez que, com um maior conhecimento do cliente, crescem as vendas, 

já que a empresa sabe exatamente o que o mesmo deseja. 

Vale ressaltar que o CRM deve ser entendido, também, como uma ferramenta 

estratégica e tecnológica voltada para o atendimento e antecipação das 

necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Ele deve ter seu 

foco nas necessidades dos clientes como primeiro plano e na necessidade 

tecnológica como segundo plano. (CERTO; PETER, 1993). 

Desse modo, vale salientar a importância do treinamento dos colaboradores 

para o atendimento. 

 

6. RESULTADOS 
 

Podemos observar que a maioria dos clientes que buscam os serviços 

imobiliários é do sexo masculino, porém as mulheres não estão tão longe em 

percentual; sua diferença é de apenas  4,6% de um para o outro. A maioria dos 

clientes tem em média de 25 a 35 anos, que nesta faixa etária costumam estar 

buscando por novos empreendimentos, buscando estabilidade em sua vida. Os 

clientes casados ocupam 57,5% dos serviços executados pela imobiliária, e os 

solteiros ocupam 27,3%,ficando mais abaixo os divorciados, com 11,4%, e os 

viúvos, com 6,8%. 
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Figura 1 – Motivo da escolha de uma Central de Negócios 

 

Fonte: Satisfação do cliente dos serviços Imobiliários (2015) 

Os clientes da empresa sendo o percentual de 62,1% foram indicados por 

amigos, e outros 37,9% já conheciam a empresa. A maioria dos clientes já são 

clientes fidelizados que utilizam os seus serviços há 1 ano ou mais; apenas um 

pequeno percentual de 20,5% representa clientes recentes. 

 

Figura 2–Prioridades no serviço imobiliário 

                                     

Fonte: Satisfação do cliente dos serviços Imobiliários (2015) 

 

Segundo dados coletados pode-se afirmar que os clientes procuram os 

serviços por terem facilidade ao alugar e comprar um imóvel. 
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Figura 3 - Superação das expectativas em relação aos serviços prestados 

 

Fonte: Satisfação do cliente dos serviços Imobiliários (2015) 

 

O serviço prestado superou as expectativas de quase todos seus clientes; 

apenas uma minoria de 1,1% não ficou satisfeita. Todos os clientes entrevistados 

afirmaram que o treinamento dos funcionários é suficiente para que eles exerçam 

um serviço de qualidade. 

Figura 4- Nível (nota) dos serviços prestados pela empresa 

 

Fonte: Satisfação do cliente dos serviços Imobiliários (2015) 

 

Uma quantidade de 27,3% dos clientes se consideram satisfeitos com os 

serviços prestados pela imobiliária. 
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Apurou-se também que os clientes, mais precisamente 97,7%, recomendam 

os serviços da empresa para outras pessoas. 

Uma margem de 28,4% dos clientes está satisfeita com a habilidade dos 

serviços prestados pelos corretores da imobiliária. A maioria dos clientes está 

satisfeita com a assistência dada após a locação/compra. É de grande importância a 

empresa possuir um site de busca; pois 93,2% dos seus clientes apontaram que é 

necessário. Sendo que 51,1% dos clientes acha extremamente necessário, 40,9% 

dos clientes acha necessário e uma pequena parcela dos clientes, de 8%, não acha 

necessário um site de busca. 

Quando os clientes têm uma necessidade de buscar um novo imóvel para 

locação/compra, a grande maioria (70,5%) opta em procurar primeiro em um site de 

busca, e apenas 29,5% dos clientes vão primeiro diretamente à imobiliária. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da pesquisa conclui-se que um relacionamento com excelência 

incrementa a qualidade, porque motiva os clientes e funcionários, assim difunde 

bons comentários sobre os serviços e negócios da empresa a outros clientes 

potenciais. O mau relacionamento pode custar muito caro para organização, já o 

bom não tem preço.  

De acordo com os dados coletados pode-se confirmar que a grande maioria 

dos clientes está satisfeita com os serviços prestados, mas também pode-se 

observar que esses clientes são clientes antigos e que a atração de novos clientes é  

baixa, assim sendo a empresa tem que investir em novos métodos para conquistar 

um novo público e dar crescimento a seus negócios. 

Uma das possíveis causas do baixo índice de novos clientes é a falta de 

modernização, como por exemplo, um site da empresa, pois na era em que vivemos 

é quase impensável uma empresa que não tenha um site para divulgar seu negócio. 

Hoje as pessoas têm pouco tempo disponível e estão buscando praticidade e a 

internet tornou-se um método de agilizar todo o processo de locação e compra de 

imóveis. Sendo assim, ao criar um site a empresa atingiria um publico mais jovem, 

que busca suprir todas suas necessidades apenas comum “click”. Assim a empresa 

abriria suas portas para um novo nicho demercado. 
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