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RESUMO: 

Introdução: Com grande avanço tecnológico existente no mundo hoje, a utilização do 

marketing dentro das organizações torna-se mais exigentes e necessárias para um melhor 

desenvolvimento dos produtos/serviços e na busca de clientes fidelizados aos 

serviços/produtos consumidos. Marketing visa alcançar as necessidades e satisfazer os seus 

propósitos, onde é trabalhada uma relação que é desenvolvida a alcançar objetivos da 

organização e uma melhora do ambiente organizacional e social. O marketing de 

relacionamento tem a possibilidade de interagir com o público-alvo mesmo depois da compra 

de um produto ou serviço, trazendo para a organização/sociedade um resultado da estratégia 

dos negócios onde relacionar com os clientes favorece um relacionamento e uma fidelização 

duradoura que traz muitos benefícios para melhores resultados e desenvolvimento de 

inovação para a organização e até mesmo para seu cliente. O objetivo geral desse trabalho é 

analisar e avaliar se o Marketing de Relacionamento ajuda na tomada de decisão dos clientes 

e usuários de produtos/serviços que consomem. Como objetivos específicos têm: realizar 

levantamentos sobre as ações do Marketing de Relacionamento e destacar suas influências, 

identificar a perspectiva do Marketing de Relacionamento buscando valor ao cliente, avaliar o 

impacto das ações de fidelização sobre o relacionamento do cliente com a empresa.  

Metodologia: O marketing tende-se a aproximar o cliente da empresa, mostrando os valores e 

satisfazendo as necessidades do consumidor e atingindo a as metas da organização, trazendo 

assim uma melhor credibilidade, dentre isso existe vários tipos de marketing, onde está 

desenvolvido o  marketing de relacionamento onde  tem a capacidade de aproximar o cliente a 

atender as necessidades da consumidor/empresa, mostrando assim a relação do marketing 

com  a satisfação e fidelização do cliente com a organização. Foi realizada uma pesquisa 

exploratória no evento produzido pela empresa Monte FM em comemoração aos seus 8 anos 

no Espaço Cultural em Monte Carmelo em que houve apresentação de vários cantores e 

também sorteio de um caminhão de prêmios de uma rede de eletrodomésticos e um carro para 

clientes de uma rede de  supermercados municipal. Em tal evento, havia uma estimativa de 8 

mil pessoas e foi feita uma amostra de 200 pessoas, onde foi entregue o questionário e 

respondido no momento do evento. Resultados: Os resultados apresentados na pesquisa 

demonstra que o Marketing de relacionamento é fundamental entre a organização e o cliente 

demonstrando a satisfação e para o próximo evento a ser realizado será designado se 

realmente esta pesquisa ajudou na tomada de decisão da empresa. 
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