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RESUMO: Introdução: Na constante mudança da sociedade o diferencial não é mais só a 

qualidade, por trás de toda organização existe vários pontos para se manter entre os melhores. 

Os produtos e serviços fornecidos por diferentes empresas já não possuem tantas diferenças, 

todos são feitos com muita qualidade o que passou de primordial para comum, com isso 

durante uma disputa em ser o mais vendido algo que se destaca muito é o vendedor, este faz 

um trabalho essencial, pode ter a habilidade de convencer a alguém e satisfazê-los por ter 

adquirido tal mercadoria. Objetivo: O presente estudo buscou identificar as melhores 

estratégias de vendas utilizadas em períodos de crise a fim de satisfazer e fidelizar seus 

clientes, sendo assim uma ferramenta importante para que a empresa se mantenha estável 

neste contexto proposto. Metodologia: A metodologia utilizada na presente pesquisa foi 

através da pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa. Discussão: Fica notório que é 

importantíssimo a fidelização dos clientes, pois são eles que mantêm uma empresa ativa. É 

mais fácil conservar os clientes que têm do que focar unicamente em buscar os novos, quando 

se fideliza a alguém o sentimento dela é único dentro daquele ambiente, ou seja, o processo de 

conquistar um cliente e mantê-lo firme faz com que ele fique satisfeito e fale bem daquele 

comércio, o que é considerado também uma forma de marketing. A alegria interior de um 

indivíduo com a sua compra é de suma importância, portanto qualquer empresa que tiver 

vontade e colocar em prática o ato de fidelizar e satisfazer o seu cliente, terá uma grande 

chance de se manter no mercado. Considerações finais: Pode-se tirar de conclusão que o 

vendedor sempre foi uma das peças mais importantes de qualquer organização que visa 

resultados. Outro fator é que toda empresa deve estar atenta as mudanças dos modelos de 
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vendas, sempre buscando atender e fidelizar todos seus clientes, já que a satisfação e 

fidelização de seus consumidores serão um grande impulso para o negócio. 
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