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1. RESUMO 

 

Esse artigo tem o objetivo de refletir sobre teorias que abrangem os conceitos de marketing e os 
principais fatores que influencia na satisfação e, consequentemente, na fidelização de clientes. O 
trabalho foi desenvolvido de duas formas, uma envolvendo a pesquisa bibliográfica, que desenvolve-
se com base em material já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos,para 
levantamento da teoria sobre o assunto. A outra, com dados coletados através de pesquisa 
descritiva, que descreve as características de determinadas populações ou fenômenos, desenvolvida 
junto a consumidores de uma cidade com cinco mil habitantes, localizada no noroeste paulista. A 
pesquisa de campo abordou consumidores de um município do noroeste paulista e, a partir das 
informações levantadas, foi possível identificar que o bom atendimento garante a fidelização, uma 
variável que está nas mãos de qualquer empresário, praticamente sem custo, basta compreender que 
a empresa precisa manter um contato mais produtivo com seus clientes, atender suas necessidades, 
surpreendê-los com propostas de negócios e, sobre tudo, manter um atendimento eficiente e eficaz 
que garantirá a satisfação e a consequente fidelização. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

  A lealdade dos consumidores em relação as empresa está reduzindo devido 

ao aumento de concorrentes no mercado e, por isso, é fundamental desenvolver 

estratégias para fidelizá-los, evitando assim chances dos concorrentes conquista-

los. 

  Percebe-se que as empresas tentam manterseus clientes, mas falham em 

relação ao atendimento, a qualidade dos produtos e dos serviços, entre outros 

fatores. 

  Este estudo aborda a questão da fidelização de clientes apoiada no bom 

atendimento que, consequentemente gera satisfação e manutenção de uma carteira 

ideal de consumidores. 

  É importante salientar que o atendimento não é excludente e que outros 

fatores que compõem a negociação com o mercado também são essenciais para a 

fidelização de clientes, como exemplo a entrega pontual do produto adquirido. 

 

3. OBJETIVOS 

 

  O objetivo desse trabalho é refletir teoricamente sobre satisfação e fidelização 

de clientes e desenvolver umapesquisa de campo com consumidores em geral com 

vistas a identificar a variável principal que garante a fidelização. 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

  O trabalho foi desenvolvido de duas formas, uma envolvendo a pesquisa 

bibliográfica, que conforme (Gil, 2008) “desenvolve-se com base em material já 

elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos, para 

levantamento da teoria sobre o assunto”.  

  A outra, com dados coletados através de pesquisa descritiva, que para (Gil, 

2008) “descreve as características de determinadas populações ou fenômenos”, 

desenvolvida junto a consumidores de uma cidade com cinco mil habitantes, 

localizada no noroeste paulista, próxima à São José do Rio Preto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

  Com o intuito de almejar e atingir os objetivos identificou-se os conceitos que 

serão primordiais para a realização do trabalho, são eles: definições de marketing, 

conceitos de satisfação e fidelização de clientes. 

 

5.1. Marketing 

 

  Classificada como uma das funções básicas da administração, o marketing é 

fundamental para qualquer negócio, pois é a função responsável em diagnosticar o 

mercado para definir ações que atendam as necessidades dos clientes.  

  Kotler (2006) destaca a importância das organizações identificarem as 

necessidades não satisfeitas de forma a colocar no mercado produtos ou serviços 

que proporcionem satisfação aos consumidores. 

  Segundo Kotler e Keller (2006, p. 94), “fazer marketing significa satisfazer as 

necessidades e os desejos dos clientes. O dever de qualquer negócio é fornecer 

valor ao cliente mediante o lucro”. Simplificando, uma empresa só possui sucesso se 

aliar as necessidades do cliente gerando valor e trazendo resultados rentáveis a 

empresa. 

     A partir dessa reflexão de marketing os profissionais ficam responsáveis por 

estimular o aumento da demanda pelos produtos e serviços, com o objetivo de 

capacitar o colaborador aprimorando atendimento ao cliente e aumentando a 

lucratividade da empresa, buscando sempre a satisfação dos clientes. 



5.2. Satisfação de Clientes 

 

  Atualmente o patrimônio mais precioso de uma empresa é o cliente, portanto 

a organização deve depositar confiança, respeito e buscar atender as suas 

necessidades com o objetivo lógico de fidelizar e satisfazer a principal fonte de 

renda da instituição. 

  Blackwell, Miniard e Engel (2009) ressaltam que o real motivo da empresa se 

preocupar com a satisfação do consumidor é que este fator determina se o 

consumidor irá comprar da mesma empresa novamente ou não. A avaliação 

negativa dificilmente irá fazer com que o consumidor compre da empresa 

novamente. 

  Como ressalta Rocha e Christensen (1999, p.90), “a satisfação do cliente é 

vista como propósito maior da organização e como única forma pela qual ela poderá 

sobreviver em longo prazo”. 

 

5.3. Fidelizações de Clientes 

 

  Segundo Oliver (1999) apud Kny (2005), lealdade é o profundo 

comprometimento em voltar a comprar um determinado produto, consumir de 

determinada marca ou até mesmo de uma empresa específica. 

Para conquistar a fidelidade do cliente, a empresa deve surpreendê-lo com um 

diferencial, atender suas preferênciase, assim, destacar-se perante seus 

concorrentes.  

 

6. RESULTADOS 

 

  Foi realizada uma pesquisa de campo com um público de trinta consumidores 

na cidade já identificada, e o processo foi desenvolvido da seguinte forma: aplicou-

se o questionário estruturado, ou seja, uniforme com as mesmas perguntas e 

opções de respostas, desenvolveu-se a tabulação manualmente e as informações 

apresentadas através de gráficos. 

  Na sequência está a apresentação dos gráficos de acordo com a ordem das 

questões e os respectivos comentários de cada dado coletado.  

 



Gráfico 1 

Fonte: Fidelização de Clientes: Um Estudo Desenvolvido No Noroeste Paulista

 

  Na primeira pergunta,

destacou por obter mais da metade da resposta no questionário, mais vale ressaltar 

que os clientes têm receio de comprar de outras marcas

focada pelos empresários, aparece em último lugar, mesmo numa cidade pequena 

onde geralmente a população é de baixa renda.

 

Gráfico 2 – Item 

Fonte: Fidelização de Clientes: Um Estudo Desenvolvido No Noroeste Paulista
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1 – Item mais importante na decisão de compra

e Clientes: Um Estudo Desenvolvido No Noroeste Paulista
2018. 

Na primeira pergunta, percebe-se que a qualidade foi a variável que se 

destacou por obter mais da metade da resposta no questionário, mais vale ressaltar 

que os clientes têm receio de comprar de outras marcas e que o preço, variável tão 

focada pelos empresários, aparece em último lugar, mesmo numa cidade pequena 

onde geralmente a população é de baixa renda. 

Item que chama mais à atenção ao efetuar uma compra

e Clientes: Um Estudo Desenvolvido No Noroeste Paulista
2018. 
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e Clientes: Um Estudo Desenvolvido No Noroeste Paulista, 

se que a qualidade foi a variável que se 

destacou por obter mais da metade da resposta no questionário, mais vale ressaltar 

e que o preço, variável tão 

focada pelos empresários, aparece em último lugar, mesmo numa cidade pequena 

ao efetuar uma compra 

 

e Clientes: Um Estudo Desenvolvido No Noroeste Paulista, 



  Em relação a segunda questão, 

concluir que, apesar da variável preço alterar um pouco 

uma variável de pouca influência, 

importante.  

  Vale destacar que a questão não é 

lembrada de forma abrangente, no produto, no atendimento, na entrega entre outros.

 

 

Gráfico 3 – O A

Fonte: Fidelização de Clientes: Um Estudo Desenvolvido No Noroeste Paulista

  Referente à terceira questão, o 

atendimento e, de acordo com os conceitos relatados no referencial teórico, pode

concluir que o bom atendimento está intrinsicamente ligado à satisfação e

consequentemente, à fidelização

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

  A proposta desse artigo 

clientes para o sucesso do negócio, bem como, identificar o caminho que leva a 

empresa a manter seus clientes. 

  Foi possível identificar que o bom atendimento gar

variável que está nas mãos de qualquer empresário, praticamente sem custo, basta 

compreender que a empresa 

clientes, atender suas necessidades, surpreendê

Em relação a segunda questão, quando se exclui a variável marca, 

da variável preço alterar um pouco e a forma de pagamento 

uma variável de pouca influência, a qualidade continua sendo 

Vale destacar que a questão não é específica e a  qualidade está sendo 

lembrada de forma abrangente, no produto, no atendimento, na entrega entre outros.

O Atendimento Influencia na sua decisão em 

e Clientes: Um Estudo Desenvolvido No Noroeste Paulista
2018. 

Referente à terceira questão, o alto percentual atingido pela influencia do 

atendimento e, de acordo com os conceitos relatados no referencial teórico, pode

concluir que o bom atendimento está intrinsicamente ligado à satisfação e

à fidelização de clientes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta desse artigo foi refletir sobre a importância da fidelização de 

clientes para o sucesso do negócio, bem como, identificar o caminho que leva a 

empresa a manter seus clientes.  

Foi possível identificar que o bom atendimento garante a fidelização, uma 

variável que está nas mãos de qualquer empresário, praticamente sem custo, basta 

mpresa precisa manter um contato mais produtivo com seus 

clientes, atender suas necessidades, surpreendê-los com propostas de negóci
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ndo se exclui a variável marca, é possível 

e a forma de pagamento ser 

continua sendo a variável mais 

específica e a  qualidade está sendo 

lembrada de forma abrangente, no produto, no atendimento, na entrega entre outros. 
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e Clientes: Um Estudo Desenvolvido No Noroeste Paulista, 

percentual atingido pela influencia do 

atendimento e, de acordo com os conceitos relatados no referencial teórico, pode-se 

concluir que o bom atendimento está intrinsicamente ligado à satisfação e, 

refletir sobre a importância da fidelização de 

clientes para o sucesso do negócio, bem como, identificar o caminho que leva a 

ante a fidelização, uma 

variável que está nas mãos de qualquer empresário, praticamente sem custo, basta 

mais produtivo com seus 

los com propostas de negócios e, 



sobre tudo, manter um atendimento eficiente e eficaz que garantirá a satisfação e a 

consequente fidelização. 
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