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RESUMO
Este artigo tem por objetivo analisar e mostrar a importância do Marketing de
Relacionamento para as organizações, as consequências, ﬁdelização e conservação de
clientes. Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória, de abordagem direta, por uma
busca qualitativa, nas ações do Marketing de Relacionamento voltado para o cliente. A
investigação se deu por meio da pesquisa de livros e artigos especializados. Para coleta e
análise dos dados foi utilizado um formulário estruturado por meio de entrevistas com
gestores, proprietários de lojas e clientes do Shopping Guararapes. Foi possível chegar a
conclusão sobre a importância de aprimorar o Marketing de Relacionamento por parte das
empresas, com o uso de um planejamento do seu produto, fazendo mais uso de estratégias
voltadas para o perﬁl do público alvo.
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ABSTRACT
This study aims to analyze and show the importance of Relationship Marketing for
organizations, the consequences, loyalty and retention of customers. This is an exploratory
research, with a direct approach, through a qualitative search, in the actions of Relationship
Marketing aimed at the customer. The investigation was carried out through the search of
specialized books and articles. For data collection and analysis, a structured form was used
through interviews with managers, store owners and customers at Shopping Guararapes. It
was possible to reach a conclusion about the importance of improving the Relationship
Marketing by the companies, with the use of planning for its product, making more use of
strategies aimed at the proﬁle of the target audience.
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INTRODUÇÃO
As empresas, atualmente, enfrentam uma competição acirrada, sendo que os clientes
podem optar por uma ou outra organização disponível no mercado para suprir suas
necessidades. Desta forma, as organizações estão procurando diversas maneiras possíveis de
proporcionar o que os clientes desejam e necessitam na intenção de ﬁdelizá-los. Para lidar
com esta situação os estabelecimentos comerciais precisam entender não apenas quem são os
seus consumidores, mas também utilizar o marketing de relacionamento que tem como
direção a identiﬁcação dos benefícios que devem ser ofertados e conhecer seu público alvo
para lhes ofertar produtos e serviços que venham atender seus requisitos de compra e possa,
por meio desse relacionamento, reter e personalizar o público desejado.

REFERENCIAL TEÓRICO
O marketing de relacionamento é essencial ao desenvolvimento da liderança no
mercado, da criação de relações sólidas entre empresa e cliente, e sua manutenção por longo
tempo. Essa situação tem sido tarefa árdua e de difícil manutenção em um mercado onde os
clientes têm uma inﬁnidade de opções na aquisição de produtos e serviços, bem como
fornecedores, ofertando produtos semelhantes e às vezes substitutos, tornando-se difícil
manter uma relação pessoal que é uma das formas de conquistar a ﬁdelização do cliente.
De acordo com Kotler (2000), a manutenção dos clientes atuais e potenciais para a
empresa torna-se de importância considerável. O autor ainda destaca que elas devem
desenvolver cada vez mais relacionamento estreito, de modo a caminhar para a ﬁdelização e
que ele se torne lucrativo para a empresa. Desse modo, o marketing de relacionamento vem
sendo priorizado como uma das principais ferramentas para a tomada de decisão nas
diferentes organizações no que concerne a retenção e a ﬁdelização de seus clientes.

O Futuro do Marketing
De acordo com Kotler e Armstrong (2004), o objetivo tradicional sempre foi a atração
de novos clientes e não a retenção dos existentes. Segundo os autores, marketing é a análise,
organização, planejamento e controle dos recursos da empresa, gerados a partir do
consumidor, com o objetivo de satisfazer suas necessidades e desejos, de forma lucrativa.
Muitas pessoas pensam em marketing apenas como venda e propaganda, porém sua
função é satisfazer as necessidades dos clientes. Conforme Sobral e Peci (2008), o marketing
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é um processo administrativo pelo qual indivíduos e organizações obtêm o que necessitam por
meio de criação de troca de valor com os clientes para atingir os objetivos organizacionais. O
marketing possui três grandes eixos de ação:
1)

O foco na satisfação do cliente;

2)

A integração de todas as atividades da organização na satisfação do cliente;

3)

A realização dos objetivos da organização (consequência da satisfação dos

clientes).
Com a competição por cliente cada vez mais acirrada, a venda deve ser vista como o
início de um relacionamento e não como um ponto ﬁnal de uma negociação. Através desse
relacionamento é possível uma manutenção do cliente e, consequentemente, a certeza de
futuras vendas. De acordo com Barreto & Crecitelli (2008), um cliente só se manterá ﬁel se
notar algum beneﬁcio por parte da empresa.
O marketing está presente em nossas vidas todos os dias e em todos os lugares. Em
uma caminhada, na TV, quando abrim os o jornal, em uma busca no Google. Difícil traduzir o
que de fato signiﬁca, em poucas palavras. Marketing é uma atividade, um conjunto de
instituições e processos para criar, comunicar, entregar e oferecer trocas com valor para os
consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral.

As Perspectivas e Expectativas dos Clientes
Durante um relacionamento com uma determinada empresa, o consumidor pode
distinguir e julgar entre os episódios de contato mais e menos importantes. Uma boa gestão de
relacionamento é crucial em certos instantes, uma vez que é fundamental contactar o cliente
sempre que ele estiver necessitando contratar um serviço/produto ou ter um retorno do
serviço/produto adquirido. Essas atitudes evitarão situações desagradáveis como deixar o
cliente esperando sem necessidade, por exemplo. Esse tipo de episódio de contato é julgado
como um dos mais importantes para os consumidores.
As perspectivas de relacionamento dos clientes dependem do que eles consideram
importantes. Oferecer produtos e serviços que satisfaçam exige conhecimento das
expectativas dos clientes. Esses programas ajudam as empresas a priorizar as expectativas,
detectar as mudanças de importância dessas expectativas e conhecer o valor das necessidades
existentes. (VAVRA, 199 3; BOGMANN, 2002).
Para compreender o processo de formação da satisfação, devemos considerar a
existência de dois fatores determinantes da satisfação do consumidor propostos por Anderson,
Fornell e Lehmann (1994), que são:
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1. Qualidade percebida: diz respeito à avaliação atual do desempenho da empresa,
que inﬂui positivamente na satisfação total do cliente em relação ao produto ou serviço. A
qualidade percebida é avaliada através do grau de customização da oferta da empresa em
relação às necessidades do cliente, e da credibilidade dessa oferta em sua consistência. A
qualidade percebida confere uma medida para a avaliação do consumidor sobre a
superioridade ou excelência de um produto ou serviço;
2. Expectativas: refere-se ao conhecimento prévio sobre a qualidade das ofertas de
um fornecedor, ou seja, a partir das suas experiências anteriores, os consumidores formam
suas expectativas, que também são desenvolvidas baseadas na qualidade atual e servem de
críticas para sua satisfação. Neste contexto, podemos aﬁrmar que o processo de formação da
satisfação do consumidor está relacionado com o desempenho por este esperado, e as
expectativas iniciais, existentes antes mesmo da compra. Se o desempenho atende às
expectativas, o resultado é a satisfação; se não atende, a insatisfação.
Segundo Kotler (2001), as expectativas são inﬂuenciadas por uma experiência anterior
de compra, por recomendações de amigos e colegas, ou por informações e promessas das
empresas e dos concorrentes. Antes da aquisição de um produto ou serviço, os consumidores
criam expectativas em relação a eles, que, após a compra ou o uso, serão comparadas ao
desempenho real, onde essas expectativas poderão ser conﬁrmadas ou não.
O resultado dessa comparação pode se apresentar de três formas distintas:
desconﬁrmação negativa, quando o produto ou serviço é pior do que o esperado;
desconﬁrmação positiva, quando é melhor do que o esperado; e desconﬁrmação zero, quando
simplesmente ocorre o esperado. (OLIVER MIRANDA, 2001, p. 26).
Dessa forma, ﬁca clara a relação existente entre a satisfação do cliente com as suas
expectativas e o desempenho da empresa, através dos seus produtos ou serviços. Se o
desempenho alcançar as expectativas, o cliente ﬁcará satisfeito. Se o desempenho for além
das suas expectativas, ou seja, se excedê-las, o cliente ﬁcará altamente satisfeito ou
encantado. Em contrapartida, se o desempenho não alcançar as expectativas, o cliente ﬁcará
insatisfeito. (KOTLER e KELLER, 2006).
Dessa forma, pode-se dizer que a satisfação do consumidor é o ponto chave para a
retenção de clientes, pois, quanto mais satisfeito estiver o cliente, maior a probabilidade deste
se tornar ﬁel.
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Técnicas e Programas de Fidelização
O conceito desses programas envolve uma troca: a empresa oferece vantagens e
benefícios a quem dá preferência a seus produtos e serviços. (BOGMANN,2002). Um
programa de ﬁdelização implica no uso de várias ferramentas promocionais, mas não deve ser
confundido com elas. Eles são ações contínuas e que recompensam os clientes ﬁéis,
diferentemente de promoções de vendas que visam compras e recompras, com prazo
determinado, sem o processo de ﬁdelizar. Em um programa de ﬁdelização, a base reside nas
informações e conhecimentos sobre os clientes que geralmente ﬁcam armazenados em bancos
de dados, mas não é toda empresa que comporta esse tipo de estratégia devido ao custo
elevado, com isso, a empresa deve agir de acordo com a sua receita e beneﬁciar os melhores
clientes potenciais. Com esses dados a empresa pode criar ações de comunicação direcionadas
para grupos de clientes, conforme suas expectativas.
Para Bogmann (2002), ﬁdelizar é transformar um comprador eventual em um
comprador frequente. É fazer com que esse cliente compre cada vez mais e até divulgue a
empresa. Portanto, para construir um programa de ﬁdelização é essencial entender as
necessidades, desejos e valores dos clientes, para depois traçar uma estratégia adequada de
ﬁdelização, sabendo que a abordagem mais adequada consiste não apenas falar com o cliente,
mas também ouvi-lo, ou seja, um relacionamento de duas vias. Aﬁnal, o custo de aquisição de
novos consumidores é sempre maior do que o custo de manutenção dos clientes atuais.
O Marketing de Relacionamento não defende a aplicação de toda a verba promocional
com os clientes atuais, mas na verdade questiona a distribuição atual do gasto entre aquisição
e manutenção de clientes. Geralmente a quantia gasta com aquisição é muito superior, e este
pode não ser o balanço que leva ao melhor retomo.

METODOLOGIA

O objetivo desse artigo é identiﬁcar e analisar o Marketing de Relacionamento, suas
consequências e sua importância diante das expectativas dos clientes, a ﬁdelização e os meios
para atingir tal objetivo.
Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográﬁca, aplicada, propositiva e com
abordagem qualitativa e quantitativa. O universo e amostra a serem investigados são os
gestores ou proprietários e clientes das lojas do Shopping Guararapes 4. O instrumento de
4

O Shopping Guararapes está localizado em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, na Rua Barreto de Meneses 800,
com 200 lojas com mais de 30 segmentos diferentes. O Shopping tem um ﬂuxo diário de aproximadamente 47
mil pessoas que resulta em mais de 16 milhões de consumidores a cada ano.
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pesquisa constou de entrevista estruturada e questionários semiabertos, um para o gestor ou
proprietário da empresa entrevistada e o outro para os clientes. A Pesquisa foi realizada pela
plataforma digital do Google Forms, durante o mês de junho de 2021, e contou com a
participação de 90 clientes e 76 lojistas.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADO DA PESQUISA DE CAMPO

A seguir são mostrados os gráﬁcos referentes aos resultados obtidos por intermédio dos
questionários aplicados aos clientes e aos lojistas.

Resultados do questionário aplicado aos clientes do Shopping Guararapes

Gráﬁco 1 – Participação em campanhas

Fonte: os autores

O gráﬁco 1 mostra que 56,7% dos clientes entrevistados participam de campanhas de
ﬁdelizações das lojas, contra 43,3 dos que não participam.

177

REVISTA VOX
METROPOLITANA

REVISTAVOX METROPOLITANA - ISSN 2674-8673 - N. 06 - FEV/2022

Gráﬁco 2 – Decisão de compra

Fonte: os autores

No gráﬁco 2 observamos que 46,7% dos clientes entrevistados tomam sua decisão pela
qualidade do produto, 33% pelo preço, e 20% pelo atendimento.

Gráﬁco 3 – Indicação de produtos e serviços

Fonte: os autores

O gráﬁco 3 descreve que 56,7% dos clientes indicam produtos ou serviços pela
qualidade; 37,8% indicam produtos ou serviços pelo atendimento; e 5,6% pelo preço.
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Gráﬁco 4 – Retorno à loja

Fonte: os autores

O gráﬁco 4 mostra que 60% dos clientes entrevistados informaram que o atendimento o
faz voltar à loja; 32,2% retornam pela qualidade do produto ou serviços; e 7,8% pelo produto
oferecido.

Gráﬁco 5 – Pagar mais caro por um bom atendimento

Fonte: os autores

No gráﬁco 5 constatamos que 66,7% dos clientes estão disposto a pagar mais caro por
um bom atendimento, enquanto 33,3% aﬁrmam o contrário.
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Gráﬁco 6 – Satisfação com o atendimento digital

Fonte: os autores

O gráﬁco 6 mostra que 46,7% dos entrevistados às vezes se sentem satisfeitos com o
atendimento digital; 35,6% sentem-se satisfeitos; 8,9% dizem estar totalmente satisfeitos; e
8,9% não gostam do atendimento digital.

Resultados do questionário com gestores/proprietários das lojas
Gráﬁco 7 – programa de ﬁdelização

Fonte: os autores

Observamos no gráﬁco 7 que 67,1% dos lojistas aﬁrmam que sua loja não possui um
programa de ﬁdelização, enquanto 32,9 aﬁrmam possui -lo.
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Gráﬁco 8 – Pós-venda

Fonte: os autores

Neste gráﬁco 8 observamos que 55,3% das lojas entrevistadas trabalham com pós-venda
contra 44,7 dos que não adotam esse sistema.

Gráﬁco 9 – Perﬁl do cliente

Fonte: os autores

O gráﬁco 9 mostra que as lojas trabalham voltadas ao atendimento de clientes de todas
as classes.
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Gráﬁco 10 – Clientes desertores

Fonte: os autores

O gráﬁco 10 deixa claro que a grande maioria das lojas não possui um programa que
acompanhe os clientes desertores.

Gráﬁco 11 – Canais de veriﬁcação de insatisfação

No gráﬁco 11 entendemos que o canal mais usado pelas organizações para veriﬁcar a
insatisfação dos clientes é a própria loja (60%), enquanto 55% citaram as redes sociais. Com a
Pandemia todas as organizações entrevistadas tiveram que se adaptar às redes sociais e
plataformas digitais para sua comunicação com o cliente e veriﬁcação das suas insatisfações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido ao atual período de Pandemia da Covid-19, foi provocado uma mudança de
comportamento na relação empresa e consumidor não apenas nas lojas do Shopping
Guararapes. As mudanças de hábitos trouxeram a necessidade de se reinventar, através das
vendas pelas plataformas digitais e por WhatsApp, desde as pequenas até as grandes
empresas.
Foi possível chegar a conclusão sobre a importância de aprimorar o Marketing de
Relacionamento por parte das empresas, com o uso de um planejamento do seu produto,
fazendo mais uso de estratégias voltadas para o perﬁl do público alvo.
Em época de acirrada concorrência boa parte dos lojistas entrevistados não trabalha
com o sistema de pós-venda e não oferece programas de recompensas ou ﬁdelização aos seus
clientes. Fica a sugestão para que estes reavaliem suas atividades, buscando no Marketing de
Relacionamento uma ferramenta para alavancar as vendas e a ﬁdelização de sua clientela.
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APÊNDICE A - Formulário de Entrevista (Gestor ou Proprietário)
1) Quais os canais de comunicação que a empresa utiliza para se comunicar com seus
clientes externos?
2) Existe uma comunicação diferenciada de acordo com o perﬁl do cliente?
Sim (

) Não (

)

3) Os colaboradores são treinados para efetuar uma comunicação adequada aos clientes?
Sim (

)

Não (

)

Às vezes (

)

Quase nunca (

)

4) A empresa investe em tecnologia da informação para manter um bom relacionamento
com os clientes? Sim (

)

Não (

)

Em andamento ( )

5) A empresa procura se aproximar de seus clientes dedicando tempo para conhecer suas
necessidades? Sim (

) Não (

)

6) A empresa faz pesquisas para avaliar a satisfação dos clientes? Sim (

) Não ( )

7) A empresa possui um programa de ﬁdelização para seus clientes? Sim (

) Não (

)

Como é feito?
8) A empresa toma conhecimento dos clientes que desertam?
Sempre (

)

Às vezes (

) Nunca (

)

9) A empresa conhece os motivos da deserção de clientes? Sim (

) Não (

) Geralmente

quais são ?
10) A empresa tem ações ou programas para retornar clientes que desertaram?
(

) Sim (

) Não

11) Qual a classe social do perﬁl do seu cliente?
A(

)

B(

TODAS (

)

C(

)

D(

) AeB (

) B eC(

) CeD( )

)

12) A empresa proporciona benefícios que provocam a procura de produtos e serviços ?
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Sempre (

)

As vezes (

)

Nunca (

13) Na empresa existe o pós-venda? Sim (

)

Quase Nunca (

) Não (

)

)

APÊNDICE B - Formulário de Pesquisa (Clientes)
1) Você participa das campanhas de ﬁdelização das lojas em que você é cliente ?
Sim (

) Não (

)

2) Ao entrar na loja você gosta de :
( ) Ser acompanhado
( ) Fazer o autoatendimento
( ) Às vezes busco ajuda
3) Como você toma sua decisão de compra ?
Atendimento (

)

Preço ( ) Qualidade (

)

4) O que te faz voltar à mesma loja ?
Arrumação da loja (

) Produto (

) Qualidade (

) Atendimento (

)

5) Você já foi mau atendido em algum atendimento ?
(

) Sim (

) Não Como se sentiu?

6) O que te faz indicar produtos ou serviços ?
Atendimento (

)

Qualidade (

) Preço (

)

7) Quais as consequências que as campanhas das lojas causam em você?
Comprar mais (

) Ignorar campanha (

)

Voltar na loja assim que tiver oportuni dade (

)

8) Indique uma loja que seja uma referência em atendimento pra você? Porque?
9) Como se sente ao receber e-mail, mensagens, telefonemas, dando os parabéns pelo seu
aniversário, novas coleções e promoções?
Gosto muito ( )

Gosto (

) Às vezes (

)

Indiferente (

) Não gosto (

10) O que te chateia em um atendimento? Marque um x até três opções:
( ) Tempo de espera

( ) Troca

( ) Retorno de Resposta

( ) Produto sem Qualidade ( )Atraso

( ) Resolver por telefone

( ) Resolver Presencial

( ) Não ser chamado(a) pelo nome
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11) O que você gosta em um atendimento? Marque um x até três opções:
( ) Agilidade

( ) Exclusividade

( ) Atendimento

Personalizado
(

) Resposta objetiva

(

) Produto de Qualidade

(

) Ouvir minhas

necessidades
( ) Resolver por telefone

( ) Resolver Presencial

( ) Resolver Online

( ) Ser chamada pelo nome
12) Com relação ao atendimento digital, você se sente bem atendido(a)?
Satisfeito (

) Totalmente satisfeito (

) As vezes satisfeito (

) Não gosto (

)

13) Você se considera um cliente:
(

) Fiel

(

) Que busca preço

promoção
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(

) Que busca qualidade

(

) Que busca

