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RESUMO 

 

O presente trabalho trata-se da Influencia do Marketing de Relacionamento nas 
Empresas, tendo como objetivo possibilitar, através de uma metodologia de estudos 
e pesquisas bibliográficas qualitativas embasadas em autores de renome da área do 
Marketing, além de revistas, jornais e artigos, a compreensão de como marketing de 
relacionamento pode influenciar positivamente os resultados dentro dos ambientes 
empresariais. Para assim alcançar a resposta da problemática principal deste 
estudo, sendo ela, como o marketing de relacionamento pode influenciar uma 
organização? Para atingir tal objetivo e responder esta problemática este trabalho 
conta com três capítulos, isto é, objetivos específicos que permitem verificar e 
entender de forma fundamentada por meio de estudiosos a lógica da real influencia 
que esta vertente do Marketing provoca sob as empresas. Onde primeiramente será 
explanado sobre os conceitos do Marketing e do Marketing de Relacionamento, a 
cadeia de relacionamentos que o marketing de relacionamento abrange e os 
resultados satisfatórios provenientes deste marketing. 
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ABSTRACT 

The present work deals with the Influence of Relationship Marketing in Companies, 
aiming to make it possible, through a methodology of studies and qualitative 
bibliographical research based on renowned authors of the Marketing area, as well 
as magazines, newspapers and articles, understanding of how relationship marketing 
can positively influence outcomes within business environments. In order to achieve 
the answer of the main problem of this study, being it, how can relationship marketing 
influence an organization? In order to achieve this objective and to answer this 
problem, this work has three chapters, that is, specific objectives that allow to verify 
and understand in a reasoned way through scholars the logic of the real influence 
that this aspect of Marketing provokes under the companies. Where will first be 
explained about the concepts of Marketing and Relationship Marketing, the chain of 
relationships that relationship marketing covers and the satisfactory results coming 
from this marketing.  
 
 
Key-words: Influence; Business; Marketing; Relationship; Customers. 
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INTRODUÇÃO 

O marketing tem o papel de promover algo, isto é, um produto, um serviço, 

uma marca, um evento, enfim são inúmeras as ideias das quais é possível utilizar o 

marketing. Porém tudo aquilo que é ofertado de uma certa forma necessita de 

clientes ou consumidores e o marketing com suas diversas estratégias, ferramentas 

e conceitos tem o papel de atrair estas pessoas. 

Nos anos 90 surge o marketing de relacionamento com o papel de conquistar, 

valorizar e fidelizar a alma de um bom negócio, o cliente. Quando utilizado da 

maneira correta esta vertente do marketing tem como objetivo principal a satisfação 

do cliente. Levando em conta isto, atentar-se a relação estabelecida com um cliente 

desde o primeiro contato até o pós-venda é primordial para a fidelização. 

Para compreender como o marketing de relacionamento pode influenciar o 

bom andamento de uma empresa gestores e empreendedores precisam descobrir o 

quão benéfica esta ferramenta pode ser em suas organizações, pois desejos e 

expectativas são o que motiva clientes, e o papel de atender estes fatores é da 

empresa, promovendo satisfação e consequentemente lucros contínuos.  

Ao considerar a opinião de seus clientes como algo importante, 

empreendedores devem dar a devida atenção a como eles são tratados, de que 

forma seus produtos e serviços são vistos, quais são suas expectativas além de 

primar pela fidelização e retenção dos mesmos. Porém é necessário que estes 

empreendedores se perguntem como o marketing de relacionamento pode 

influenciar os resultados de uma organização? 

Compreender a relação entre marketing de relacionamento para com os seus 

resultados esperados é o principal objetivo do presente trabalho, para alcança-lo 

serão abordados três tópicos, isto é, objetivos específicos, compreender o marketing 

de relacionamento, verificar a cadeia de relacionamentos presente e explanar sobre 

os resultados provenientes deste marketing. 

Para a elaboração deste trabalho a metodologia utilizada foram pesquisas 

bibliográficas fundamentadas em autores renomados da área do marketing, 

pesquisas de cunho qualitativo, que visaram compreender por meio de estudos 

acerca de vários autores, como o marketing de relacionamento pode influenciar as 

empresas compreendendo sua importância e seus resultados satisfatórios. 
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1 COMPREENDENDO O MARKETING DE RELACIONAMENTO  

Para compreender o Marketing de Relacionamento, é necessário entender o 

que de fato é o Marketing e como ele passou a ser uma ferramenta tão importante 

no mundo empresarial. Porém, para difundir melhor esta compreensão, 

primeiramente deve-se entender a conceituação do marketing. O Quadro 1 

apresenta o entendimento, isto é, a visão de alguns autores referente a esta 

ferramenta. 

Quadro 1: Sinopse da evolução das definições de marketing 

Autor Ano Definição de marketing 

1. American Marketing 

Association 
1960 

“O desempenho das atividades de negócios que 
dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao 
consumidor ou utilizador”. 

2. Ohio State 

University 
1965 

“O processo na sociedade pelo qual a estrutura da 
demanda para bens econômicos e serviços é 
antecipada ou abrangida e satisfeita através da 
concepção, promoção, troca e distribuição física de 
bens e serviços”. 

3. Kotler e Sidney 

Levy 
1969 “O conceito de marketing deveria abranger também 

as instituições não lucrativas” 

4. Willian Lazer 1969 
“O marketing deveria reconhecer as dimensões 
societárias, isto é, levar em conta as mudanças 
verificadas nas relações sociais”. 

5. David Luck 1969 “O marketing deve limitar-se às atividades que 
resultam em transações de mercado”. 

6. Kotler e Gerald 

Zaltman 
1969 

“A criação, implementação e controle de programas 
calculados para influenciar a aceitabilidade das idéias 
sociais e envolvendo considerações de planejamento 
de produto, preço, comunicação, distribuição e 
pesquisa de marketing”. 

7. Robert Bartis 1974 

“Se o marketing é para ser olhado como abrangendo 
as atividades econômicas e não econômicas, talvez o 
marketing como foi originalmente concebido 
reapareça em breve com outro nome.” 

8. Robert Haas 1978 

“É o processo de descoberta e interpretação das 
necessidades e desejos do consumidor para as 
especificações de produto e serviço, criar a demanda 
para esses produtos e serviços e continuar a 
expandir essa demanda”. 
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9. Robert Haas 1978 

“É o processo de descoberta e interpretação das 
necessidades, desejos e expectativas do 
consumidor industrial e das exigências para as 
especificações do produto e serviço e continuar 
através de efetiva promoção, distribuição, 
assistência pós-venda a convencer mais e mais 
clientes a usarem e a continuarem usando esses 
produtos e serviços”. 

10. Philip Kotler 1997 

“É o processo de planejamento e execução desde 
a concepção, preço, promoção e distribuição de 
idéias, bens e serviços para criar trocas que 
satisfaçam os objetivos de pessoas e 
organizações.” 

Fonte: Kotler e Armstrong (1999, p. 27) 

O Marketing começou a ser difundido organizacionalmente a partir dos anos 

50, porém se tornou um fator de importância após a Revolução Industrial. Quando 

ocorreu a Revolução, houve um excesso de oferta de produtos, e essa oferta 

começou a superar a demanda sendo necessário focalizar os esforços nas vendas 

para escoar a produção.  

Segundo Pinho (2001), o marketing começa a ser difundido na década de 

1930 nos Estados Unidos, mas é somente na década de 1950, que a sua definição é 

consolidada, ao se tornar necessário conhecer as reais vontades, desejos, 

expectativas e necessidades dos consumidores. 

De acordo com Cobra (1992, p.32): “Após concentrar esforço na otimização 

da produção e da distribuição, a partir de 1930, o processo de vendas começou a 

ser observado como uma das fraquezas das atividades mercantis, e desde então a 

área de vendas passou a receber grande atenção.”  

Com isso, surge a necessidade de uma mudança de rumo, empresas passam 

a notar que produção em massa e o foco em promoção de vendas não basta, era 

necessário atrair e fidelizar clientes, pois os mesmos começavam a ser tornar mais 

exigentes em função à grande oferta existente, iniciando assim, a partir da década 

de 50 uma transformação no comportamento em relação com o mercado. 

De acordo com a visão de Kotler (1996, p.29) “O Marketing evoluiu de suas 

antigas origens de distribuição e vendas para uma filosofia abrangente de como 

relacionar dinamicamente qualquer organização ao seu mercado.”. E para 
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aprofundar esta ideia, Drucker (1962, p.54) nos diz que “[...] marketing é um 

envolvimento aprofundado entre empresa, mercado e consumidor, visando atingir a 

satisfação das necessidades desses grupos”.  

O estudo do marketing no mundo empresarial passar a ser algo essencial e 

Kotler (1998) permite esta compreensão nos fazendo entender que este estudo 

busca constantemente a satisfação dos consumidores, consumidores estes, que no 

mercado cada vez mais competitivo, estão sempre mais exigentes.  

Ao considerar as transformações do mercado relativas a oferta e a demanda, 

o que realmente fica em evidencia é o fator primordial que afetará o sucesso de 

qualquer negocio, o cliente, aquele que vai à procura de um produto ou serviço de 

qualidade, que se tornou exigente com o crescente aumento de oferta e que só irá 

consumir, comprar ou contratar algo se for atraído, tratado e fidelizado da maneira 

correta. 

Segundo Bretzke (2000), tal situação promove a abertura de oportunidades, 

mas em contrapartida torna competitivos os mercados tradicionais. Desta forma, os 

clientes tornam-se exigentes e obtém cada vez mais serviços na forma de valor 

agregado. Pois o “Marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de 

benefício.” (KOTLER e ARMSTRONG, 1999).  

Para Silk (2008, p. 58) “o marketing é o processo de planejamento e 

execução do desenvolvimento, precificação, promoção e distribuição de ideias, bens 

e serviços, para gerar trocas que satisfaçam objetivos individuais e organizacionais”. 

Já Ogden & Crescitelli (2007, p. 2) afirmam que “marketing é a ciências que estuda, 

entende e monitora mercados. O que muda é sua finalidade”. 

Quando o foco torna-se o cliente, e principalmente a relação entre empresa e 

cliente surge um conceito derivado do marketing, um conceito conhecido como 

Marketing de Relacionamento. Segundo Gordon (2002), “O marketing de 

relacionamento é o processo contínuo de identificação e criação de novos valores 

com clientes individuais e o compartilhamento de seus benefícios durante uma vida 

toda de parceria”. 
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O marketing de relacionamento surge como uma nova abordagem de 

marketing para a nova era competitiva. Seu conceito está ligado à ideia de que irão 

prosperar, no novo ambiente empresarial, as empresas que tiverem a capacidade de 

satisfazer os seus clientes e conquistar a fidelidade destes. Mas, para tanto, é 

necessário que as empresas conheçam e estejam profundamente conectadas com o 

mercado e com os seus clientes. (SALIBY, 1997, p.7) 

Essa nova proposta surge com o intuito de alavancar competitivamente as 

empresas e como consequência atingir seu principal alvo desta nova era, o cliente. 

Relacionar-se com estes clientes é o ponto chave deste modelo de marketing, pois 

quando se estabelece uma relação desde o primeiro contato até o pós venda ou 

pós-atendimento, o cliente irá se sentir valorizado e saberá que a empresa não 

busca somente lucros, mas sim um atendimento de qualidade acima de tudo.  

O marketing de relacionamento tem enfoque na construção de relações e 

laços entre a organização e seus clientes na busca da melhoria desta 

interação, oque aumenta as chances de fidelização dos clientes. É preciso 

reorganizar o patamar do relacionamento organizacional, deslocando os 

clientes para um nível cada vez mais elevado na escala de valor (GRAHAM et 

al. 2006, p.334). 

De acordo com Mckenna (1993) o Marketing de Relacionamento começa a 

ser estudado no inicio na década de 70, pois surgiu a necessidade de se melhorar 

transações comerciais entre as empresas e seus clientes. Sendo de suma 

importância para uma interação bem sucedida e de longo prazo no que se refere a 

relações de trocas comerciais de produtos e serviços. Já no que se refere ao 

entendimento de Madruga (2004, p.20):  

A expressão marketing de relacionamento surgiu timidamente na década de 

80 na área acadêmica, que contestava a baixa eficácia do marketing 

convencional para muitas situações, e atualmente começa a tomar o seu 

lugar de importância nas organizações. Ele foi influenciado por várias 

correntes, entre as quais o marketing de serviços [...]. 

Quando se pensa em marketing de relacionamento devemos entender que se 

trata de uma filosofia, um conceito sobre como as empresas devem dirigir seus 

esforços a fim de se manter no atual mercado competitivo, onde valorizar o cliente é 
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essencial. Porém quando este marketing começa a ser praticado, temos como 

consequência o CRM (Customer Relationship Management) onde será possível por 

meio de uso da tecnologia identificar e analisar dados relacionados aos clientes, isto 

é, levantar um banco de dados, e criar uma base central onde é possível obter todas 

as informações referentes a um cliente. 

 

 [...] o Customer Relationship Management (CRM), conhecido como 

marketing de relacionamento ou marketing em tempo real. A ideia central é 

estabelecer, de forma individualizada, um relacionamento com os clientes e 

em seguida trabalhar as informações coletadas para tratá-los de maneira 

diferenciada. Todas as expressões têm a mesma essência, ou seja, a 

construção de um relacionamento direto e duradouro com os clientes. 

(LUPETTI, 2009, p.99) 

O CRM é uma tecnologia que permite capturar os dados dos clientes e de 

todos os seus contatos e transações, consolidá-los em um banco de dados central, 

além de analisar e prover o uso inteligente da informação a cada contato. (DIAS, 

2003, p. 404). E segundo Kotler e Keller (2006, p.160) o banco de dados de clientes 

é um conjunto de dados abrangentes sobre clientes atuais ou potencial atualizado, 

acessível, prático e organizado para fins de marketing, tais como geração de 

indicações, venda de um produto ou serviço ou manutenção de relacionamento com 

os clientes. 

Compreender o marketing em si e o seu surgimento como resultado das 

mudanças econômicas proporciona um entendimento sobre a necessidade do 

desenvolvimento de um marketing voltado para o cliente, o marketing de 

relacionamento surge então com essa proposta, de oferecer um algo a mais. 

Com a competitividade crescente todos procuram oferecer esse algo a mais 

para os clientes, e trabalhar este marketing possibilita um progresso ainda maior, 

pois obter informações é necessário, mas trabalhar com essas informações que é a 

chave. Desta forma, o CRM, que nada mais é que o próprio marketing de 

relacionamento, só que direcionado para as ações. 
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2. CADEIA DE RELACIONAMENTO 

Relacionamentos são formados basicamente de pessoas, que se ligam 

individualmente, por equipes e organizações inteiras. Pessoas essas que 

administram a tecnologia e os processos que resultam em criação de valor para os 

clientes. Nas empresas que utilizam o marketing de relacionamento todos 

conversam com todos, pois o valor é criado por todos. No marketing de 

relacionamento novos papéis e novas dimensões foram criados e as pessoas 

passaram a ser afetadas por eles.  

Segundo Poser (2005, p. 32) “as pessoas de maneira geral, ainda não 

avaliaram a importância vital de atender a uma ligação com relacionamento, de 

escrever uma mensagem personalizada para grupos segmentados, ou de 

comunicar-se adequadamente. A comunicação correta e emocional é a base inicial 

do relacionamento, tanto em nossa vida pessoal como em nossos relacionamentos 

empresariais e profissionais”.  

Poser (2005) comenta também que o relacionamento não termina quando a 

compra é concluída. Na verdade, é aí que ele começa e deve se tornar um círculo 

virtuoso. Esse círculo ocorre quando a empresa investe em relacionamento sadio, 

buscando sempre trabalhar de forma pró-ativa, construtiva, objetivando a melhoria 

contínua. 

Ao pensar em uma venda o lucro proveniente é a primeiro fator levado em 

conta, porém para tornar tal processo de venda recorrente é necessário manter uma 

relação com este cliente, para que o mesmo venha a comprar ou usufruir novamente 

de um produto ou serviço. Mas quando se fala em manter um relacionamento, é 

necessário que se leve em conta a experiência da compra feita ou serviço usufruído 

por este cliente além da percepção do vendedor no sentido de como foi o primeiro 

contato a fim de buscar meios para que se estabeleça uma relação entre ambos. 
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Segundo Vavra (1993, p. 32), é necessário que a empresa deixe de trabalhar 

com a perspectiva de “fechar uma venda” e passe a operar a visão “iniciar um 

relacionamento”. É preciso tornar mais semelhantes as perspectivas do cliente e as 

do vendedor, que naturalmente são bastante diferentes, conforme o QUADRO 1: 

Quadro 2: Perspectivas do cliente versus perspectiva do vendedor  

 
Fonte: Vavra (1993, p.32) 

Segundo Bekin (1995, p. 37) “Em geral, as empresas não valorizam 

suficientemente seus funcionários para que estes possam dar como resposta um 

atendimento satisfatório e correto aos clientes”. E ainda ressalta que “[…] o pessoal 

da linha de frente, em contato direto com o consumidor, é o menos valorizado”. 

Pessoas dentro da empresa devem ser treinadas para capacitarem 

relacionamentos. Elas devem ser colocadas em vigor pela empresa para que os 

relacionamentos aconteçam em sua essência. Se a empresa quer realmente colocar 

essa essência em prática, os relacionamentos devem ser colocados na cabeça das 

pessoas como parte do trabalho e não como suas tarefas.  

Os funcionários exercem um papel fundamental na construção de 

relacionamentos duradouros por isso a atenção necessita ser direcionada ao 

desenvolvimento de habilidades de relacionamentos daqueles que estão cara a cara 

com o cliente. Sendo assim adoção de marketing de relacionamentos por todos os 

funcionários da empresa é a atenção direta em paralelo com a intervenção da alta 

diretoria da empresa (VAVRA, 1993; PEPPERS; ROGERS, 2005; GORDON, 1999).  

Deve-se partir do pressuposto que quando se diz relacionamento, não está se 

falando somente da relação da empresa com o cliente, relacionamentos em geral 
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são necessários a fim de alcançar o objetivo almejando alta lucratividade por meio 

de uma relação fiel e duradoura com clientes. O marketing necessita que todos que 

estejam envolvidos em um processo tenham como base o relacionamento em si, 

pois promover uma relação com o um cliente demanda uma boa relação interna.  

Mediante Gordon (2002), no processo de relacionamento as empresas 

precisam ter o cuidado de envolver todos os setores da empresa e todos os 

funcionários, sendo que os relacionamentos não começam e nem terminam na 

venda dos bens ou serviços, e isto interessa a toda a empresa. Sendo o objetivo da 

empresa de criar um bom e duradouro relacionamento com seus clientes, ela deve 

envolver todos os que de alguma forma contribuíram para a geração do produto ou 

serviço desde fornecedores até o vendedor final. 

Todas as informações relacionadas com os clientes devem ser disseminadas 

por toda a organização para que todos tenham acesso, é necessário que o 

conhecimento sobre o cliente seja distribuído para que haja criação de valores, seja 

em uma comunicação ou em um serviço. São as pessoas que estão na linha de 

frente que fazem o primeiro contato com os clientes, por isso estar informado e 

trabalhar em equipe contribui para um bom começo de relação comprador-vendedor.  

Não é possível estabelecer uma relação com alguém sem antes conhecê-lo 

de forma aprofundada. Neste sentido, é extremamente necessário conhecer e 

compreender todos os clientes da organização. Quanto mais informações a empresa 

possui sobre seus clientes mais chance ela terá de agradá-los. Portanto, a 

informação, ou melhor, o relacionamento é imprescindível dentro das organizações 

no geral, pois é a única forma de fazer com que os clientes se mantenham fiéis a 

empresa toda vida (GORDON, 2002) 

O aspecto da minimização de custos passou a dar lugar a criação de valor 

para o cliente individual, que pode ou não implicar em redução de custos. As 

pessoas dentro da cadeia de relacionamentos devem trabalhar na definição das 

áreas de interesse mútuo e de potencial que possam ser partilhadas. E a empresa 

pode ajudar nisso estabelecendo sistemas de recompensa e reconhecimento que 

colaborem para união ao invés de uma fragmentação. 
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Segundo Gordon (1999, p. 84) as pessoas que irão praticar o marketing de 

relacionamento encontrarão a função antes por elas assumida expandida e 

redimensionada. Principalmente os profissionais de marketing que serão os 

responsáveis por capacitar o processo. Já Charles (2004) propõe três domínios 

como dicas de relacionamento para serem utilizadas nas empresas:  

O primeiro domínio envolve a orientação para o cliente (em âmbito 

empresarial, o enfoque da construção dos relacionamentos com os clientes, está 

voltado para ações e atitudes dos funcionários perante o cliente – neste contexto, o 

funcionário é o contato do cliente com a empresa); O segundo diz respeito ao 

treinamento (o treinamento adequado ao pessoal da firma que lida com os clientes é 

um aspecto primordial para que as relações de ganho mútuo empresa-cliente sejam 

viáveis). 

Na sequencia o ultimo domínio refere-se a autonomia, ou delegação de poder 

(é preciso proporcionar adequado nível de poder decisório para que os 

colaboradores de venda possam melhor atender aos clientes – através destas 

práticas, os consumidores nutrem percepções de atendimento das reinvindicações, e 

os funcionários trabalham melhor, em um ambiente propício para práticas relacionais 

de valor). A possibilidade da tomada de decisão, ou autonomia do vendedor, 

proporciona soluções imediatas às demandas dos clientes, o que culmina no 

ambiente ideal para gerar satisfação. 

O marketing de relacionamento consiste então na prática da construção de 

relações satisfatórias em longo prazo e de longo prazo com clientes funcionários e 

fornecedores. Ressalta Gordon (1999) que o marketing de relacionamento deve ser 

um processo contínuo de identificação, criação de novos valores com clientes e o 

compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de parceria. 

Morgan e Hunt (1994, p.22) apontam que a construção de relacionamentos 

pode ser direcionada em um sistema de trocas amplo e com diversos parceiros, 

sendo assim o marketing de relacionamento não influencia somente o que diz 

respeito aos clientes, abrange também toda uma cadeia de relações. 
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Figura 1. Trocas Relacionais em Marketing de Relacionamento 

 

Fonte: Morgan, R.M.; Hunt, S.D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship 

Marketing. Journal of Marketing, 58, 20-38.  

Aderir o marketing de relacionamento, objetivamente, significa atrair, realçar e 

intensificar o relacionamento com os clientes finais, os clientes intermediários, os 

fornecedores, os parceiros e as entidades governamentais e não governamentais, a 

partir de uma visão de longo prazo, na qual há benefícios mútuos (VAVRA, 1993). 

Sendo assim, é possível compreender que o marketing de relacionamento por 

meio de ações, avaliações, valorização de colaboradores, informação, trabalho em 

equipe mantém uma cadeia de relacionamentos, não só com os clientes, mas sim 

com todos aqueles envolvidos na entrega de valor e na construção de 

relacionamentos com esses clientes, como por exemplo, colaboradores e 

fornecedores. 
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3. O MARKETING DE RELACIONAMENTO E SEUS RESULTADOS 

 O marketing de relacionamento provém diversos benefícios, porém, o mais 

primordial é a fidelização dos clientes, pois são a alma de qualquer negócio. Ao 

ocorrer à fidelização, as empresas tornam-se mais competitivas no mercado, pois 

conseguem manter-se na concorrência, além de obterem resultados financeiros 

satisfatórios. 

Segundo Espinoza e Larán (2004), existe na literatura suportes que 

comprovam que clientes leais representam maior lucratividade. Alguns dos fatores 

que maximizam os lucros são compras recorrentes, diminuição dos custos de servir 

clientes leais, menor sensibilidade ao preço, propaganda de boca em boca positiva e 

menos atenção à concorrência (Barnes, 2002; Espinoza & Larán, 2004; 

Gummesson, 2005; Gwinner et al., 1998; Hennig-Thurau, Gwinner, & Gremler, 2002) 

Aqueles clientes que são fidelizados iniciam um marketing boca em boca, isto 

é, eles transmitem suas experiências e seu contentamento perante o atendimento, 

serviço ou produto recebido de tal empresa, promovendo ainda mais a mesma. De 

acordo com Correa e Caon (2006) quando um cliente é fidelizado ele 

consequentemente torna-se retido, isto é, além de retornar para a empresa ele será 

um promovedor do marketing da empresa, realizando a propaganda boca em boca e 

propagando sua satisfação em seu meio e facilitando desta forma a conquista de 

novo clientes. 

Quando um cliente é fidelizado, o nome da empresa é alavancado, pois a 

satisfação de um cliente propaga uma boa imagem, isto é, se um cliente é fiel à 

determinada empresa quer dizer que ele recebeu um serviço de qualidade, houve 

um ótimo tratamento antes, durante e depois do atendimento além de suas 

expectativas serem atendidas.  

Madruga (2006) afirma que a ideia de que empresa deve buscar a preferência 

de um cliente por meio da satisfação de suas necessidades não é algo novo. O que 

diferencia o marketing de relacionamentos é o foco na continuidade da negociação 

com os mesmos clientes – ou seja, retenção, ao invés de conquista. 
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Para Gwinner et al. (1998), os consumidores tem como resultado de sua 

relação de longo prazo com as empresa três tipos de benefícios, sendo eles:  

 Benefícios da confiança: São benefícios relacionados à redução do 

risco, à confiança gerada para com a empresa, à maior segurança no 

serviço e a um menor grau de ansiedade, ou seja, se refere às 

percepções (sentimentos) de conforto em conhecer o que pode ser 

esperado no nessa relação;  

 Benefícios sociais: São associados ao reconhecimento por parte dos 

funcionários, à familiaridade e à amizade com os funcionários e ao fato 

de ser tratado pelo nome, ou seja, pertencem à parte emocional do 

relacionamento;  

 Benefícios do tratamento especial: É a forma como os consumidores 

são tratados, no que se refere a ofertas especiais e descontos, 

tratamento preferencial, pequenos favores e serviço rápido.  

De acordo com SHAPIRO e SVIOKLA (1995) o custo da conquista de clientes 

pode ser pelo menos 5 vezes maior que o custo de captação. Isso reforça a lealdade 

como meio para o aumento de lucros. De acordo com uma pesquisa da 

PriceWaterHouseCoopers apud Brown (2001) indica que no inicio de um 

relacionamento, um cliente pode chegar a reduzir a margem de lucro bruto em até 

3% e isso é ocasionado por causa dos custos com a aquisição, porém em 3 anos o 

mesmo cliente poderá aumentar a margem de lucro bruto em 7% como 

consequência da fidelização. 

Conforme Bretzke (2000), os concorrentes podem aumentar os gastos em 

propaganda, reduzir os preços e intensificar a distribuição, mas, se uma empresa 

desenvolveu um forte relacionamento com seus clientes atuais, é improvável que ele 

seja vulnerável. De acordo com essas propostas pode-se dizer que o marketing de 

relacionamento promove dois tipos de benefícios para as empresas, benefícios 

subjetivos e benefícios financeiros.  

Segundo Vavra (1993) os benefícios subjetivos referem-se à compreensão 

das necessidades dos clientes. Levando em conta o estudo de Vavra é primordial ter 
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em mente quais são as essas necessidades que devem ser compreendidas, como 

oferecer qualidade nos produtos e serviços ofertados, além de um bom atendimento. 

Para que desta forma obtenha-se à fidelização desses clientes como resultado da 

satisfação dos mesmos. Promovendo a valorização da empresa e influenciando a 

retenção de funcionários. 

O entendimento das necessidades dos clientes pode ser definido como o 

benefício subjetivo, sendo a parte inicial do marketing de relacionamentos, a qual 

derivará todo o relacionamento.  Esse ciclo de acúmulo de conhecimentos do cliente 

e a adaptação da oferta às necessidades manifestadas são denominados por 

Peppers e Rogers (2001) de “relação de aprendizagem”.  

 De acordo com Zeithaml e Bitner (2003), isso é especialmente sensível em 

serviços cuja qualidade se liga à relação do cliente com os funcionários, à 

personalização do serviço e ao histórico de transações do cliente com a empresa. 

Outro benefício subjetivo apontado, a inconveniência de o cliente mudar de 

fornecedor, também decorre do entendimento das necessidades do consumidor.  

Peppers e Rogers (2001) explicam que a partir das informações obtidas sobre 

cada cliente, as empresas conseguem adaptar-se às necessidades dos 

consumidores, a fim de tornar quase nula a mudança de fornecedor. Isso acontece 

pois fica mais fácil para o cliente continuar a relacionar-se com um fornecedor que já 

tenha compreendido suas necessidades do que iniciar um relacionamento em que 

todas as expectativas do cliente ainda teriam de ser ensinadas ao novo fornecedor.  

A satisfação é considerada mais um dos benefícios subjetivos, ela é 

defendida por Vavra (1993) como sendo o principal benefício trazido pelo marketing 

de relacionamentos. Segundo o autor, o marketing de relacionamentos e o pós-

marketing, ou seja, as ações realizadas após a venda estimulam principalmente a 

satisfação do cliente. O autor destaca que a base do pós-marketing é a preocupação 

com a satisfação.  

Gummersson (2005) ressalta que a credibilidade gerada pelo marketing de 

relacionamentos representa o principal benefício do relacionamento para a empresa. 

O autor expõe que o investimento em relações é a única maneira de conquistar a 

credibilidade do consumidor e, assim, a sua fidelidade, pois apenas o 
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relacionamento com o cliente é capaz de trazer insumos suficientes para que a 

empresa possa adaptar-se às necessidades clientes e às mudanças da tecnologia.  

Pode-se citar ainda como benefício subjetivo do marketing de 

relacionamentos a retenção de funcionários. Para Zeithaml e Bitner (2003), isso 

ocorre porque é mais fácil para empresa reter funcionários quando possui uma base 

estável de clientes e, portanto, relações estáveis. Dessa forma, os custos 

associados à demissão, contratação e treinamento são reduzidos.  

De acordo com Zeithaml e Bitner (2003) os benefícios financeiros 

provenientes do marketing de relacionamento relacionam-se à redução de custos e 

ao aumento da quantidade de produtos comprados por um cliente. Sendo assim, 

compreende-se que a probabilidade de um cliente pagar a mais por um produto ou 

serviço torna-se maior como consequência da fidelização obtida além de promover a 

empresa positivamente poupando de certa forma gastos com publicidade. 

Esses fatores, em conjunto, tendem a trazer maior lucratividade para a 

empresa. A redução de custos ocorre porque, ao trabalhar com os clientes 

existentes, as empresas diminuem o esforço em conquista e, assim, reduzem seus 

custos de conquista, que englobam comunicação, custos administrativos e 

instalações (ZEITHAML; BITNER, 2003).  

Financeiramente falando fidelizar um cliente proporciona a redução de 

diversos gastos, pois para atrair um cliente necessita-se basicamente de 

investimentos na captação, isto é, em publicidade e propaganda, sendo que investir 

neste setor demanda capital físico e intelectual para que tal investimento surta efeito. 

Além disso, será necessário demandar tempo, pois para ocorrer um relacionamento 

que se torne fiel, precisa-se de colaboradores capacitados, que tenham persuasão e 

satisfação no estabelecimento de uma relação com esses clientes. 

Gordon (1999) acrescenta que o conhecimento do cliente torna reduzidos os 

custos de atendimento aos clientes. O autor lembra que a redução de custos ocorre 

muito mais pelo acúmulo de dados do cliente do que pelo aumento do volume de 

produção. O segundo benefício financeiro apontado é o aumento do volume de 

compra de cada cliente.  
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De acordo com Zeithaml e Bitner (2003), os clientes tendem a gastar mais a 

cada ano que passam relacionando-se com a mesma empresa fornecedora. Clientes 

antigos realizam mais compras de um mesmo fornecedor. Por esse motivo, realizam 

compras de maior volume, o que, conforme Vavra (1993) deve-se ao aumento de 

satisfação do cliente. O autor menciona ainda que, por meio do aumento da 

satisfação dos clientes, o marketing de relacionamentos aumenta a probabilidade de 

os clientes atuais comprarem novamente. 

Gordon (1999) observa que o aumento de volume de compra é gerado pelo 

oferecimento de produtos adequados em virtude do entendimento das necessidades 

dos compradores, uma vez que a satisfação do cliente é gerada pela oferta de 

produtos adequados às necessidades e expectativas dos clientes. Ao mesmo tempo, 

segundo Zeithaml e Bitner (2003), clientes fiéis percebem valor superior em comprar 

do mesmo fornecedor, e por isso tendem a estar dispostos a pagar preços 

superiores.  

O quarto benefício financeiro do marketing de relacionamentos é a 

comunicação positiva gratuita gerada pela propaganda boca a boca, que ocorre 

quando um cliente satisfeito com a empresa fornecedora transmite essa satisfação 

para sua rede de relações, realizando, assim, publicidade positiva. Esse tipo de 

publicidade pode trazer novos clientes para a empresa sem que sejam necessários 

investimentos diretos (ZEITHAML; BITNER, 2003; VAVRA, 1993).  

Além disso, segundo Vavra (1993), clientes insatisfeitos costumam queixar-se 

de seus conhecidos com muito mais ênfase e com maior frequência do que clientes 

satisfeitos costumam elogiar o fornecedor de seus produtos. Evitar o potencial 

destrutivo de clientes insatisfeitos já é por si só, um grande ganho para a 

organização. 

Um feedback insatisfatório é o que mais marca um cliente, pois em um 

primeiro momento um atendimento de excelência é sim percebido e é um fator para 

fidelização, porém quando o mesmo atendimento é insatisfatório a tendência do 

cliente levar para o lado pessoal e propagar sua experiência é bem maior em relação 

a uma experiência positiva.  
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Zeithaml e Bitner (2003) apresentam o resumo dos benefícios gerados para 

as empresas por meio de marketing de relacionamentos: 

FIGURA 2 – Benefícios do marketing de relacionamentos  

 

Fonte: Zeithaml e Bitner (2003, p. 143) 

Ao considerar os pontos abordados por diversos autores, percebe-se a 

significativa influencia que o marketing de relacionamento pode ter em uma 

organização, os estudos mostram que os resultados provenientes da implementação 

deste tipo de marketing vai muito além de fidelização de clientes, é possível verificar 

outros pontos como criação de fidelidade de funcionários, aumento de lucros, 

elevação da qualidade de produtos ou serviços e a própria retenção e fidelização de 

clientes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho abordou inicialmente a compreensão acerca do marketing, para 

assim compreender a sua vertente, no caso o marketing de relacionamento. 

Entenderam-se suas conceituações permitindo verificar como essa ferramenta se 

enquadra dentro de uma organização. Já a cadeia de relacionamentos abordados 

em sequencia, possibilitou verificar quais são os relacionamentos empresariais 

afetados por esta ferramenta e para finalizar foram explanados os diversos 

resultados possíveis com a utilização do Marketing de Relacionamento.  

Levando em conta os pontos abordados neste presente trabalho 

primeiramente foi possível compreender o marketing relacionamento através da  

conceituação e do entendimento do surgimento tanto do Marketing como o próprio 

marketing de relacionamento, inicialmente quando este trabalho compreendeu o que 

são essas ferramentas empresariais foi possível entender de uma forma geral o 

marketing de relacionamento. 

Na sequencia foi verificada a cadeia de relacionamentos presente neste tipo 

de marketing, pois o relacionamento em si foi o foco deste capítulo, isto é, foi 

analisada a importância de toda a cadeia de relacionamentos que este marketing 

exige, não só empresa e clientes, mas sim todos aqueles envolvidos no processo de 

valorização do cliente. Sendo assim foi possível expandir o entendimento sobre a 

real abrangência do termo relacionamento neste capitulo, onde verificou que além 

desta relação cliente e empresa, existem as relações com fornecedores e 

colaboradores. 

Na conclusão da linha de estudo o último capitulo explanou sobre os 

resultados provenientes do Marketing de Relacionamento, resultados esses que não 

dizem respeito somente ao estabelecimento de uma relação sólida com clientes, 

mas sim com os aspectos financeiros como consequência dessas relações sólidas. 

Além disso, os colaboradores também se tornam fieis, pois os clientes são a alma 

dos negócios, porém os colaboradores são uma das peças chaves para o sucesso, 

sendo assim valorizados e permanecendo nas organizações.  

Levando em conta os capítulos abordados neste trabalho chegou se a 

conclusão que este tipo de marketing influencia todos os âmbitos de uma empresa, 
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pois ele engloba diversos relacionamentos além de proporcionar vários resultados, 

resultados que dizem respeito tanto a parte financeira como a parte de 

fortalecimento das relações como um todo. Foi possível entender mais a fundo seu 

significado e surgimento podendo perceber o quanto ele pode influenciar cadeias de 

relacionamentos e possíveis resultados em uma empresa. 
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