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RESUMO: O tema principal está voltado ao marketing de relacionamento e a forma que é estabelecido 

em cidades pequenas, como é adotado os metodos de tal forma que traga resultados positivos para uma 

determinada empresa, as dificuldades enfrentadas que é a falta de profissionais preparados, sem também 

muitas opções de serem adaptadas  o marketing de relacionamento nessas cidades pequenas, a importancia 

da criatividade e conhecimento para obter uma relação interpessoal com todo o circulo da empresa, as 

vantagens e desvantagens observadas, e o porque que toda empresa seja ela situada em qualquer lugar 

precise se adequar o marketing de relacionamento, pois com esse embasamento a empresa consegue trazer 

resultados satisfatórios para a mesma, tendo um bom relacionamento com os clientes, fornecedores  e 

todos que se envolva de forma direta e indireta com a empresa pode trazer um crescimento alto no 

mercado, se expandir também para outras cidades, um crescimento também para o aumento de empregos. 

A finalidade deste trabalho é apresentar uma análise sobre o marketing de relacionamento utilizado por 

empresas atuantes em cidades de pequeno porte, e apresentar os resultados obtidos com base em um 

estudo realizado na empresa Construfácil Materiais de Construção, localizada em Douradoquara - MG. 

Assim, este estudo poderá contribuir analisando o mercado, os consumidores, entre outros fatores, a fim 

de criar estratégias de marketing para fidelizar clientes, aumentando assim as vendas da empresa estudada 

e, consequentemente, obter o retorno esperado com o investimento realizado, que seria o aumento de 

vendas, fidelização do cliente, visibilidade para a empresa não apenas na cidade situada mas também pela 

região e assim sucessivamente. Por mais que a empresa não enfrente muitos concorrentes, a população é 

muito pequena e a falta de opções para se adaptar o marketing é pouca, com isso usamos as formas que se 

tem para trazer melhorias a empresa, e o intuito é analisar as opções que se tem, e mostrar que não é 

impossível estabelecer o marketing de relacionamento em uma empresa situada em uma pequena cidade. 

Essas opções se baseiam em buscar sempre atender de forma eficiente os clientes e manter sempre uma 

relação com o mesmo, oferecendo também rapidez na entrega, sempre escutar o que os clientes precisam 

e tentar sempre atender suas expectativas. 
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