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1. RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa visa reunir os principais conceitos sobre 

Marketing de Relacionamento, e também a visão dos principais autores que tratam a 

respeito do tema, comparando e aplicando estes ideais à realidade vivida pelas 

empresas do comércio local, que almejam incansavelmente pela satisfação total de 

seus clientes. 

Através das práticas e estratégias de marketing, serão identificados os desejos 

e necessidades dos clientes das referidas empresas, trazendo para estas um 

diferencial competitivo em relação as demais que negligenciam a adoção dos métodos 

de marketing. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Tempos atrás, as organizações empresariais não tinham como prioridade as 

necessidades e satisfações de seus clientes. O foco total era voltado para a área de 

produção. Com o passar do tempo, devido ao grande aumento da concorrência e da 

oferta, passou-se a perceber que o principal desafio era conquistar a clientela. 

O cliente passou então, a ser o foco principal, o que deu causa a origem e 

ascensão do Marketing. A ênfase em um bom relacionamento passou a ser percebida 

como um instrumento fundamental para atração, retenção e fidelização de clientes. 

Para Sérgio Roberto Dias (2004, p. 39): “é preciso entender como clientes se 

relacionam após a venda e como as decisões podem ser diferenciadas para sustentar 

o relacionamento construído pelo processo de conquista e fidelização”.  

A qualidade no atendimento, a boa apresentação da empresa e dos produtos, 

e a correta divulgação dos diferenciais do estabelecimento são um grande fator para 

alavancar os negócios e lucros, consolidando a empresa no mercado. 

O presente trabalho buscará evidenciar esses principais pontos no comércio 

local, analisando empresas e verificando se as técnicas e estratégias de marketing 
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estão sendo aplicadas de modo eficiente. Também será levantada a opinião do 

mercado consumidor local, para entender e analisar seu grau de satisfação, pois como 

se sabe, “a empresa que pratica o marketing tem o mercado como a razão e o foco 

de suas ações” (Dias, 2004, p.2). 

 

 3. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal do presente trabalho é compreender a importância do 

atendimento do cliente e de suas necessidades para o desenvolvimento de uma 

empresa, ou de um comércio local, dando a ela visibilidade e chance de 

posicionamento de destaque no mercado. Será objetivado detectar na visão do 

consumidor o que o comercio local deixa a desejar, quais aspectos precisam melhorar, 

questões de acessibilidade, ente outros tópicos. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O trabalho será embasado pela vasta doutrina de Marketing, de onde surgirão 

os princípios norteadores. Será necessário realizar um levantamento especifico de 

dados, feito em duas etapas distintas.  

Será necessária a coleta de dados diretamente no comércio local, com as 

empresas e estabelecimentos. Após, será a vez de coletar dados com os 

consumidores que adquirem os produtos e serviços do comércio local, para analisar 

quais suas principais demandas e quais pontos necessitam de intervenção. 

Como bem esclarece Fauze Najib Mattar (2005, p. 91), “o objetivo do estudo 

pode ser um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma organização, um grupo de 

organizações ou uma situação”. 

Será necessária a elaboração de gráficos e tabelas para organização e 

aproveitamento destes dados coletados, que posteriormente serão analisados para 

se chegar a almejada conclusão. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

Em uma primeira etapa, foram levantados dados bibliográficos sobre 

estratégias e conceitos de marketing, e como aplicá-los diretamente no dia a dia das 

organizações empresariais. 

Durante o desenvolvimento, serão realizadas pesquisas envolvendo o 

comércio e o mercado consumidor local, utilizando critérios predefinidos para se 

alcançar uma informação confiável e que possa dar início ao processo de intervenção, 

que consistira em elaborar métodos para suprir as demandas dos consumidores, seus 

anseios e necessidades, trazendo maior fidelização e satisfação destes para com as 

empresas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Análise de quais são as necessidades e pedidos mais urgentes que o mercado 

consumir deseja, e de como as empresas estão se posicionando para atender a essa 

demanda. Levantamento dos principais problemas enfrentados pelas organizações e 

de como as estratégias de marketing selecionadas podem ser usadas para auxiliar no 

desenvolvimento e no atendimento aos desejos do exigente mercado consumidor. 
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