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RESUMO 

 

Marketing ele foi criado pelo propósito de uma empresa criar e manter clientes com 
ideias de criação de renda que leva a marca a confiança e preferências dos 
consumidores com a necessidade de fornecer lucros e bens  e com um objetivo que 
e sempre alcançar a necessidade das pessoas em primeiro lugar e assim 
impulsionando as compras com maior excelência em seus produtos e serviços, 
aonde cada vez mais o mercado  está sendo competitivo, o grande desafio  e 
satisfazer o consumidor  com isso ele abre fronteiras e aberturas de novos 
comércios fazendo que a concorrência cresça, embora  seja um conjunto de 
habilidade, as empresas vem inovando e investimento mais nas melhorias de 
atendimento aos clientes e fazendo que o consumidor fica satisfeito não só pelo 
produto mas sim com o atendimento criando um programa de associação que 
oferecem benefícios na hora da sua compra como descontos, prazos estendidos e 
entre outras. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo de marketing do comportamento e consumidor criou-se no ano de 

1980 nos países nórdicos que era para estabelecer relacionamentos de longo prazo 

entre clientes e empresas, tem muita importância, pois estes envolvem produtos e 

serviços tem como necessidade conhecer o cliente e mercado alvo, tem de planejar 

e identificar soluções de maneira que se pode decidir na hora da compra no qual ele 

pode escolher o melhor preço e produto. 

E um processo que e desenvolvido de vários aspectos dentro de uma 

empresa tanto interno e externo e tem como missão, organizar, planejar, controlar e 

elaborar melhor posicionamento no mercado de trabalho em torno do futuro. 

Ele tem como gerenciar uma empresa que envolve negócios, investimentos 

e crescimento do mercado e traz benefícios em ambas partes e pode ser definido 

como um retrato de informações com os melhores produtos, preço e promoções no 

qual atende a vontade do consumidor. Sendo que na hora da compra eles acaba 

buscando avaliar as suas vontades  se posso comprar agora ou mais tarde e com 

isso cria expectativas e as vezes acaba sendo influenciado  pelos vendedores. Um 

dos problemas que as empresas têm e de colocar novos produtos no mercado com 

medo de fracasso e com isso há diversos fatores entre eles que é a falta de 

pesquisa, falta de projetar corretamente, muito investimento altos, mercado 

fragmentado, restrições social e sempre a mesma forma de divulgação, algo que é 

vista de diferente formas pelas pessoas a sua padronização de algum jeito faz que 

elas percam o interesse pelo produto 

 A variação de cultura e costume entre os países faz que muitos produtos 

percam a confiança, mas muitos ainda têm preferência. Ex: coca cola. Muitas vezes 

o cliente compra pela marca e não pelo conteúdo. 

Por traz de cada produto  existe uma  enorme pesquisa pois deve ver os 

costumes do consumidor e assim alçando com maior êxito no seu objetivo que  torna 

um mundo mais conectado assim podemos perceber isso vendo as redes sociais, 

revistas voltadas para o consumidor, notícias em jornal assim  eles movimentam o 

mercado global. 
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A escolha desse tema foi pela necessidade de conhecer qual o 

comportamento do consumidor e conhecer o perfil do cliente e esclarecerá o 

processo e a abordagem na hora de divulgar produtos e serviços  que e muito 

influenciado e  trazer uma boa posição para novos futuros consumidores. 

 

1 FUNDAMENAÇÃO TEÓRICA 

 

 1.1 Marketing de Relacionamento 

 

   O marketing de relacionamento ele tem como objetivo incentivar o 

aumento de lucros, vendas e de clientes. Com isso ocorreu a transformação da 

aonde visava os serviços e a qualidade dos produtos em primeiro lugar, na década 

de 80, não satisfeito investiu o relacionamento com os clientes 

 Há um custo maior com um novo cliente do que um cliente fiel, "Via de 

regra, custa a uma empresa cinco vezes mais conseguir um cliente  novo do  que 

manter um já existente" (PEPPERS; ROGERS, 1994, p.48).Para um novo 

consumidor há vários fatores ,um deles e preciso atrair e fazer novas pesquisas e 

isso gera muitos recursos, gastos e tempo, já os consumidores fieis esses são mais 

fácil de se lidar, eles tem de comprar mais produtos e gastar mais isso gera muita 

satisfação das lojas que resulta em satisfação do cliente isso ocorre em um longo 

prazo que pode ser dividido em dois grupos: bens não duráveis e bens duráveis, por 

exemplo um carro ele tem interação entre o fabricante e o  cliente. 

  Um dos objetivos de marketing é os clientes potências, uma vez 

identificados ele estimula um grande investimento ao retorno de uma empresa com 

altos níveis de satisfação 

   Uma pesquisa realizada em GUMESSON EM 1999 eles puderam medir  o 

nível de cada cliente e puderam concluir que 10% dos clientes eram insatisfeito 

reclamaram de alguma coisa, 80% eram clientes muito satisfeito  que continuaram  

sendo fieis e outros 10% são clientes satisfeito , mas não são aqueles fieis. Com 

isso desenvolveram uma pesquisa para o grau de cada consumidor, entretanto 
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pesquisaram a em quanto tempo eles voltava a comprar, quantas trocas, a duração 

de tempo do cliente para empresa. Não satisfeito criaram a venda cruzada isso 

significava as condições especiais para cada cliente  a empresa oferece na compra 

de um, leva outro pela metade do preço ou pague um e leva outro. 

Segundo os autores PRINGLE; THOMPSON (2000, p.3) “O Marketing para 

Causas Sociais (MCS) pode ser definido como uma ferramenta estratégica de 

marketing e de posicionamento que associa uma empresa ou marca a uma questão 

ou causa social relevante, em benefício mútuo”. 

O MCS para uma empresa é uma aliança entre o estabelecimento e seus 

clientes, sendo uma forma de melhorar a imagem do mesmo, e de seu 

produto, facilitando assim o relacionamento da empresa entre e o consumidor, e 

também entre seus funcionários, pois está também levara em conta a opinião de 

seus colaboradores abrindo assim uma comunicação entre a empresa e seus 

colaboradores, sendo assim o MCS é uma ferramenta, que se bem utilizada se torna 

de suma importância. 

 

1.2 Planejamento Estratégico 

 

Para se planejar um planejamento estratégico primeiramente precisamos 

criar condições, para que as organizações possam decidir as oportunidades, e 

ameaças, pontos positivos e negativos, diante da sua própria empresa, para que 

haja um planejamento adequado diante dos seus concorrentes. 

E a direção que permite olhar diante das organizações reagirem as 

turbulências do meio ambiente, extraindo assim melhor as oportunidades de 

mercado e desenvolvendo melhores técnicas de administração, 

Para cada ponto e projeto a estratégia monta uma estrutura ampla e da 

ênfase aos aspectos mais relevantes. Analisando cada um dos fatos, para solucionar 

os problemas que vem no decorrer do projeto. 

A ação do meio ambiente sobre as empresas é uma dinâmica, portanto ela 

pode estar mais ou menos ameaçada devido a cada função de cada negócio, ou 

seja, de cada estratégica. 
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Como as necessidades do consumidor não são estáticas a ação do meio 

ambiente (governo, economia, concorrência entre outros fatores) as empresas têm 

que se adaptar se para fazer frente as suas condições que mudam. 

Sendo assim as ações estratégicas são tomadas para minimizar os efeitos 

ambientais, (a empresa) transformando assim problemas em oportunidades tendo 

assim uma visão ampla de tudo. Segundo Marcos (1992, p.51) “um conjunto de 

marketing que devem estar atreladas ao planejamento estratégico da empresa, mais 

do que um documento estático, ele deve constituir se em um roteiro dinâmico de 

procedimentos coerentes com os objetivos estratégicos”  

 O planejamento estratégico nada mais é do que você criar condições, para 

que não haja ameaças diante da sua empresa, proporcionando assim, novas 

oportunidades de marketing, fazendo com que sua empresa se destaque mais do 

que as outras empresas do mercado de trabalho. 

 

1.3 Posicionamento da Empresa 

 

A conquista que se dá em uma empresa vem do posicionamento  e acaba se 

baseando de vários fatores, que para iniciar em um a empresa não e fácil e por isso 

alguns executivo e famosos ajudam esses pequenos empresários até eles conseguir 

chegar no seu alvo, porem o fator mais importante e o sucesso financeiro , porem 

uma empresa que  não tem lucros, elas não consegue se manter  por muito tempo 

com isso elas quebram e nenhum empresário não quer comprar uma empresa cheia 

de dividas com um futuro incerto. 

A posição de uma empresa não está para uma aceitação com produtos 

baratos, mas sim por produtos caros e de pouca quantidade e certas empresas, elas 

se sentem mais segura quando compram produtos com empresas de com uma boa 

situação financeira. 

Uma empresa ela consegue definir algumas expectativas e inicia com alguns 

motivos com sempre foco no sucesso para uma boa financeira, “quando as 

empresas perdem dinheiro, reduzem operações, as linhas de produto e serviços não 

pode me dar ao luxo de ter minha produção interrompida” (MCKENNA, 1993, p. 13). 
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 1.4 Planejamento Mal Feito 

 

A grande maioria das empresas de hoje não consegue colocar novos 

produtos no mercado com medo do fracasso, da concorrência que vem crescendo 

simultaneamente, e com isso falta conhecimento ao inserir o produto no mercado, 

falta também aplicar um marketing correto para que haja andamento perante a 

empresa, sem parar de buscar inovações para a empresa, restrições sócias, 

governamentais e custo de processo de desenvolvimento. 

A necessidade de menor prazo para o desenvolvimento que deixa claro, a 

importância de custos avaliações exatas do produto e sua popularidade, as 

empresas muitas delas falham na hora de fazer seu marketing, e com isso perdem 

para concorrência, devido ao seu mal planejamento. 

Para marcos cobra, ele concordava, para que haja um planejamento correto 

e preciso fazer planejamento de mutação buscando assim sempre inovação para 

sua empresa e não deixa lá cair na rotina pois a concorrência e grande e pode 

ultrapassa lá, buscando assim inovação dentro do marketing e fazendo sua empresa 

diferenciada no meio do mercado de trabalho. 

 

1.5 Fidelização do Cliente 

 

O marketing de relacionamento  é um processo que a empresa tem  para 

conseguir o sucesso mas para atrair o cliente e mantenha fiel através de um bom 

relacionamento e está presente dentro das mais variáveis organização, uma vez que 

já faz parte da estratégica  das empresas. 

O objetivo da empresa e estudar o cliente e compreender os desejos e a 

necessidades de criar em longo prazo uma possível fidelização com isso aumenta a 

produtividade do vendedor e dedique muito mais no trabalho. 

Na visão de Pelizei Eder ele discordava e defendia um plano simples ideia e 

com uma preocupação só com inovações de produto e serviços e com uma 
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concorrência no relacionamento do mercado e uma competitividade com recursos 

mais escassos com habilidades e tecnológicas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia examina, descreve e avaliam métodos de pesquisa que 

contribui com a coleta de informações tentando visar a solução de um problema de 

investigação, ela pode ser observada como construção de um conhecimento com o 

propósito de comprovar uma verdade na sociedade. 

Para definir as características de uma pesquisa é preciso compreender a 

ciência em sua virtude, as definições são encontradas em livros científicos que são 

considerados relevantes para o estudo. E pode ser dividida em métodos (descritiva, 

exploratória e descritiva-exploratória), e suas pesquisas podem ser qualitativas e 

quantitativas. 

O presente trabalho baseou-se em uma abordagem de metodológica 

descritiva- exploratória, pois o mesmo tem a investigação da pesquisa teórica. E sua 

pesquisa é qualitativa devido a sua conclusão não ser definida por um método 

cientifico.   

 

2.1 Procedimentos Técnicos 

 
Neste artigo utilizaremos pesquisa bibliográfica, pois este se baseia no livro de 

marketing social dos autores Pringle, Thompson do ano de 2004, diante disso, podemos a 

afirmar então  que o autor  que mais se identificou com o contexto desse trabalho foi  Pringle 

Thompson. 

2.2 Abordagem da Pesquisa  

 
No intuito de alcançar os objetivos propostos para esta dissertação, utilizou-se a 

abordagem qualitativa, pois de acordo com Lalcatos e Marconi, (1997). a pesquisa 

qualitativa possibilita a análise em maior profundidade das informações e da interação das 
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variáveis a serem encontradas, principalmente quando se trata de um tema complexo, sobre 

o qual inexistem conclusões definitivas.  

2.3 Coleta de Dados 

 

Fomos pesquisar em bibliotecas em livros de administração voltadas ao marketing, 

e sites de documentários relacionados ao assunto, levando em conta o que foi nos 

apresentados por professores em sala de aula. 

 
 

3 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

Um dos problemas do marketing é sua padronização que busca sempre a 

mesma forma de divulgação, algo que e visto de diferentes forma pelas pessoas e 

isso gera uma falta de interesse pelo produto divulgado, que acaba sendo convertido 

para a empresa de uma forma negativa. 

A imagem de um produto é algo a ser vendido no mundo atual focado no 

estético, as empresas visam renovar campanha, slogan, embalagem de produtos a 

fim de atender os desejos e necessidades de seus clientes  

A padronização impede que o marketing evolua e não se torne melhor, não 

atendendo as necessidades esperadas, já que acaba não inovando nas divulgações 

e nos relacionamentos tanto da empresa com seu cliente (Vice-versa) quando da 

empresa com seus próprios funcionários. 

Para uma empresa que tenha uma divulgação fraca e um péssimo 

relacionamento com o cliente suas chances de se manter e prosperar são quase 

nulas, diferentes da empresa que é totalmente ao contrario que se torna conhecida e 

cai no gosto das pessoas por atender as vontades das mesmas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os programas de relacionamento com os clientes tem sido mais utilizadas 

com algumas organizações no fim de estabelecer alguns relacionamentos 

duradouros. 

 Neste trabalho podemos buscar alguns tema de marketing de 

relacionamento alguns pontos positivos e negativos, alguns procedimentos, alguns 

planejamento estratégico, marketing pessoal e posicionamento da empresa que isso 

faz uma empresa crescer. 

A empresa tem sido foco de inovações e produtos de alta qualidade e com 

isso faz seus consumidores sair satisfeito da loja e sempre querer voltar, 

A preocupação sempre e voltada para a satisfação da necessidade que tem 

de um cliente ter uma boa relação com a empresa de longo prazo com isso sempre 

buscando novos clientes, não basta só a empresa ser fiel, o consumidor também 

precisa e com isso acredito que é a base da sustentação de uma empresa. 

Com a qualidade de prestação de serviços ao consumidor, no qual o 

processo de vendas ele ta sendo muito buscado nas empresas que traz um grande 

diferencial, com isso torna o caminho mais curto e com uma estratégia mais eficiente 

para alcançar o sucesso. 
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