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1. RESUMO 

Este artigo tem como objetivo, demonstrar a importância do relacionamento com o 

cliente, para que a empresa possa se manter competitiva no mercado de materiais 

de construção. O atendimento é um diferencial competitivo, e cobrado pela maioria 

dos clientes na cidade de Auriflama, o cliente de hoje quer produto de qualidade 

bom preço, e que sejam bem tratados e muitos deles, quer ter sempre um 

tratamento individual, é por essas razões e outras que é necessário ter profissionais 

de vendas especializados no segmento de mercado e ser mais técnico no 

atendimento, um bom marketing de relacionamento são importantes para empresa 

na busca da excelência no atendimento ao cliente agregando valores para a 

empresa e para o cliente. Garantir a fidelização do cliente, e buscar satisfazer novos 

clientes através do marketing estratégico no atendimento. A pesquisa de campo foi 

entendida pela ação do gerente e vendedores da loja em questão. Desse modo, 

consideram-se alcançados todos os objetivos propostos, para fidelização de clientes 

na gestão da empresa “Constrular” foi alcançado e foram confirmados nas respostas 

dadas pelos clientes. 

 

Palavras chaves: CRM; Fidelização; Marketing de relacionamento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O atendimento ao cliente tornou-se um referencial competitivo nas 

organizações, hoje com o mercado competitivo, as empresas viram a necessidade 

de direcionar os seus objetivos aos clientes, apesar das empresas almejarem 

sempre a maximização do lucro. 

A empresa “Constrular”, a qual será analisada mostra a importância do 

atendimento ao cliente, é necessário ter uma equipe motivada, pois a motivação dos 

seus colaboradores cabe em todos os lugares, ou seja, dentro ou fora da empresa. 

A importância, do marketing de relacionamento é atrair os possíveis clientes, é 

torná-los, clientes preferenciais e parceiros da organização, de forma que eles se 

sintam bem tratados e façam divulgações da loja para outras pessoas. 
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    O ato de conquistar, fidelizar, reter e satisfazer as necessidades dos clientes 

é uma tarefa difícil que está acima e além da simples comercialização de produtos e 

da lei da oferta e da procura. 

Então com o mercado competitivo, impõe um novo desafio ás empresas: O 

desenvolvimento de uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, algo que o 

cliente perceba como diferencial entre o produto da empresa, e o da empresa 

concorrência. Pode observar a grande procura da qualidade no atendimento por 

parte dos consumidores, este fator pode determinar o crescimento das empresas.  

É preciso estudar bem o mercado, e principalmente o seu público alvo, para 

poder atender da melhor forma as necessidades dos clientes. O marketing de 

relacionamento trabalha o relacionamento entre cliente e empresa.  

Para Kotler (1998, p. 30), "marketing de relacionamento é a prática da 

construção de relações satisfatórias de longo prazo com partes-chave [...], para reter 

sua preferência e negócios a longo prazo". 

Com a execução da estrutura das vendas o atendimento é o fator mais 

importante para o marketing da empresa a sua aplicação vem esclarecer as 

necessidades e os desejos dos clientes, assim as organizações não podem parar de 

aprender sobre o setor em que ela atua, com o intuito de melhorar a sua posição no 

mercado competitivo. 

Este artigo tem como foco a importância de fidelização ao cliente com o 

objetivo de conhecê-los, serão citadas quais a ferramentas que devem ser aplicadas 

para obter o sucesso de satisfação dos mesmos. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este artigo tem por objetivo de, analisar na empresa “Constrular” a importância 

de fidelizar seus clientes, para assim obter um resultado satisfatório com as vendas, 

explorando os produtos da empresa. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A elaboração desta pesquisa ocorreu através de pesquisa bibliográfica 

exploratória para que se possa mostrar e esclarecer os propósitos em relação ao 
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atendimento ao cliente a e satisfação dos mesmos, centrada nas contribuições 

teóricas de vários autores, artigos publicado. 

Foi realizado também um estudo de caso envolvendo a empresa no processo 

de atendimento ao cliente, onde foi realizada a aplicação de questionário para os 

clientes e também para os funcionários da empresa, com o objetivo de mensurar o 

grau de satisfação dos clientes por meio de gráfico, e foram pontoadas sugestões de 

melhoria para empresa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 O marketing de relacionamento com cliente (CRM) 

 

O marketing de relacionamento trata da relação entre a empresa e seus 

clientes, é uma estratégia de fidelização na qual se pode perceber, a aceitação 

acelerada dos produtos vendidos. 

Ele serve para atender as necessidades dos clientes, garantir a satisfação 

destes, agregarem valores a eles, gerenciar as oportunidades de negócios e 

visualizar unicamente os clientes. 

As empresas de materiais para construção precisam utilizar o marketing de 

relacionamento como um fator competitivo para ofertar produtos de alta qualidade e 

preço justo a todas as partes, o marketing é nada mais que construção de redes de 

comunicação entre a empresa seus clientes com o objetivo de obter  lucro. 

O relacionamento precisa ser sustentado por vários fatores: produtos ou 

serviços variados e adequados ás necessidades e expectativas, uma boa solução de 

problemas quando ocorrem, preços percebidos como justo, cumprimentos de 

promessas, além de fatores ligados ao próprio cliente.  

Vale ressaltar que o relacionamento entre fornecedor e cliente está sempre 

ligado a interação pessoal, a relação que as pessoas estabelecem.  

Ainda que o relacionamento seja do tipo empresa, são os seus representantes 

que estabelecem um vínculo, que mantém ativo o relacionamento. 

É preciso destacar que, relacionar-se bem com o cliente não significa 

demonstrar uma falsa proximidade, um relacionamento forçado, eles não gostam 

desse tipo e tratamento. 
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Eles querem sempre um tratamento caloroso, amistoso e profissional. Amizade 

pode ser fruto de um bom atendimento sem inverter a ordem natural de todo o 

processo. 

O processo de marketing de relacionamento deve iniciar com a escolha certa 

do cliente a identificação de suas necessidades, a definição dos serviços prestados 

e agregados, a busca da melhor relação, custo/beneficio e ter funcionários 

motivados e capacitados a atender os clientes adequadamente. 

“O cultivo do relacionamento com o cliente maximizar o valor do cliente 

significa cultivar um relacionamento de longo prazo com ele. Durante séculos, os 

fabricantes individualizaram seus produtos. (KOTLER. 2009. p.150)” 

Um bom exemplo da tecnologia ao marketing de relacionamento é: email, sites 

da web, centrais de atendimento telefônico, entre outros. 

 

5.2 CRM ferramenta de marketing nas organizações 

 

CRM trata-se do gerenciamento cuidadoso de informação detalhadas sobre 

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

fidelidade. (KOTLER, 2007) 

O CRM ajuda a empresa a trabalhar com melhor visibilidade e planejamento 

com menores riscos ou fracassos em vendas, auxilia nas tarefas e rotinas 

automatizadas, é necessário um software. 

Adquire e mantém informações sobre clientes e melhora a afetividade das 

campanhas de marketing. 

Ajuda dada a área de marketing é imensa. Através de software é possível 

conhecer o cliente e os seus diversos hábitos de consumo, para o marketing a 

importância de melhorar o relacionamento com a empresa, oferecendo o produto 

certo, ao cliente certo, um sistema de CRM acaba sendo um recurso útil para 

qualquer nível de organização cabendo a ela captar a melhor maneira, tanto ao seu 

custo quanto suas funcionalidades. 

“O marketing é essencial ao desenvolvimento da liderança no, mercado á 

rápida aceitação de novos produtos e serviços é a consecução da fidelidade do 

consumidor”. (MCKENNA, 1992, p. 105). 
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O CRM possibilita a ter um atendimento de qualidade, rápido e ágil, reformula o 

seu banco de dados e reestrutura seus procedimentos estratégicos e operacionais. 

Não basta ter a utilização de tecnologias. Há a necessidade de readequação de 

atitudes da organização por cada cliente. 

CRM mantém seus clientes, aumenta seu faturamento, cria novos clientes e 

torna sua empresa com referencia no mercado, portanto um bom gestor deve 

aprender a conhecê-la e implementar  seu uso na organização. 

 

5.3 A importância do atendimento ao cliente 

 

Um bom atendimento é um diferencial no marketing de serviço. Em uma 

entrevista com o gerente de vendas da empresa o Sr: João Vitor Gomes destaca o 

atendimento como um principal serviço ao cliente na área de vendas, atender bem 

não é simplesmente saber sorrir, é preciso atender com simpatia o cliente.  

O vendedor de uma loja de materiais para construção precisa ter um bom 

conhecimento dos produtos, melhor será o argumento da venda, é preciso ter 

vendas qualificadas no segmento do mercado e ser mais técnico no atendimento. 

A maior preocupação da empresa “Constrular” é melhorar constantemente o 

atendimento, dando um crescimento sustentável e bem estar para empresa, diante 

da sociedade, investindo sempre no que há de melhor no setor de materiais para 

construção oferecendo e proporcionando a todos os nossos clientes, uma obra com 

qualidade e preços baixos.  

No ramo de atividades de material para construção a empresa vende produtos 

semelhantes e preço parecidos, mas o que realmente é seu diferencial é o 

atendimento que surpreende é uma estrutura bem definida para melhor atende-los. 

O cliente se sente bem no ambiente da empresa, e sendo bem atendido a 

probabilidade de voltar é maior. 

 

5.4 Necessidades e desejos dos clientes ao atendimento 

 

Através do atendimento a empresa passa a conhecer cada cliente, primeira 

mente o atendente ou o vendedor é orientado a chamar a pessoa pelo seu nome, 
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para conhecê-lo é necessário que ele tenha uma ótima percepção das atitudes e 

comportamento antes, durante e depois do atendimento. 

O cliente é abordado por um dos vendedores e a partir deste momento existe 

um diálogo entre vendedor e cliente, é importante saber ouvir o quais são suas 

necessidades naquele momento. 

 

5.5 A Estruturação das Vendas 

 

Com o objetivo de ser competitivo no mercado de materiais para construção, a 

“Constrular” está buscando profissionalizar os seus colaboradores, para ter um bom 

relacionamento com todos os seus cliente, pois o vendedor é o meio de 

comunicação direta da empresa. 

Para um bom desenvolvimento das vendas através do atendimento, é 

necessário o comprometimento de todos, começando pelo proprietário da empresa, 

é preciso ter uma capacitação dos vendedores que estarão em contato direto com o 

cliente, através da motivação dos mesmos e ter treinamentos especializados. 

 

6. RESULTADOS 

 

  Não há dúvidas que qualquer empreendimento tem como foco principal o 

público-alvo, devemos lembrar que o cliente vai a loja influenciado por algum tipo de 

propaganda, ou estratégia de marketing que sempre funciona, a partir da etapa do 

pós venda, quando um cliente satisfeito informa a outros. Podemos concluir que 

obtemos um bom resultado dentro da empresa. 

    Os dados desta pesquisa foram coletados através de um questionário feito 

com clientes e seus colaboradores. Os resultados se deram em forma de gráfico. 

  Dos entrevistados, pouco menos de 85% consideram que o atendimento da 

empresa em questão é de boa qualidade(69% excelente e 15% boa),enquanto que, 

aproximadamente 70%(39% excelente e 29% bom),dos clientes, avaliaram que os 

preços dos produtos estão acessíveis ao poder de compra da população em geral, 

fazendo assim que a loja seja uma das mais procuradas para quem construir na 

cidade e na região. 
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Gráfico 1 – Atendimento e preço dos produtos 
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Fonte: O CRM na fidelização de clientes em uma empresa de material para 

construção, 2015. 

 

Dos entrevistados, pouco menos de 85% consideram que o atendimento da 

empresa em questão é de boa qualidade(69% excelente e 15% boa),enquanto que, 

aproximadamente 70% (39% excelente e 29% bom), dos clientes, avaliaram que os 

preços dos produtos estão acessíveis ao poder de compra da população em geral, 

fazendo assim que a loja seja uma das mais procuradas para quem construir na 

cidade e na região. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando foi decidido estudar a possibilidade de se criar estratégia de fidelização 

na empresa “Constrular”, foi possível imaginar que pela tradição da loja no mercado 

local, estratégias nesse sentido já existiam. 

A pesquisa de campo foi entendida pela ação do gerente e vendedores da loja 

em questão. Desse modo, consideram-se alcançados todos os objetivos propostos, 

para fidelização de clientes na gestão da empresa “Constrular” foi alcançado e foram 

confirmados nas respostas dadas pelos clientes. 



8 

 

O relacionamento pós-vendas deve ser o ponto chave dessa reforma na 

empresa, deve-se manter um relacionamento com todos os clientes, desde aquele 

que gasta R$ 20,00, até aquele que gasta R$ 2.000,00. 
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