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RESUMO: Introdução: As organizações precisam se atentar a medidas para que 

estabeleça um bom relacionamento com os clientes levando em consideração que é 

fundamental a melhoria na comunicação interna e também a adoção de estratégias de 

marketing de relacionamento com a finalidade de combater a cultura de autoridade. 

Atualmente vive-se em um mundo capitalista e competitivo e, dessa maneira os 

profissionais de Marketing têm de superar as expectativas de seus clientes, melhorando 

dia pós dia para que eles continuem comprando na empresa, de forma que ele seja 

fidelizado, que sua confiança seja conquistada, e ainda indique a um amigo. A 

concorrência é certa, e a procura por produtos e serviços é grande. Saber o público-alvo 

é fundamental para a entrada e saída do mesmo. O consumo faz parte do dia a dia, gasta-

se tempo e esforço para a obtenção de determinado produto. Ter um relacionamento com 

o cliente é uma troca de benefícios. É importante manter os clientes atuais e conquistar 

novos, mais para isso deve se mostrar os valores mais importantes para o cliente 

valorizando produto ou serviço a oferecer. A estratégia de marketing é satisfazer o desejo 

do consumidor, convencendo-o sobre seu produto, que é o melhor do mercado, 

oferecendo-o uma experiência incrível. Objetivo: identificar a importância das 

estratégias de marketing de relacionamento para a conquista e a fidelização de clientes. 

Metodologia: a metodologia utilizada no presente estudo foi por meio da pesquisa 

bibliográfica através de artigos, livros, monografias, textos científicos, com consultas em 

livros e sites da Internet, disponíveis nas diversas plataformas web. Quanto a abordagem 

foi utilizada a pesquisa qualitativa. Resultados: Com o surgimento das ferramentas de 

gestão de relacionamento que viabiliza o marketing de relacionamento e objetiva um 

contato imediato, rápido e direto dos consumidores com a empresa, os clientes deixaram 

de ser uma massa e passam a ser individualizados, ganhando rosto e voz, através de 
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atendimento personalizado. A relação entre cliente e empresa é considerado uma 

estratégia de extrema importância para o mundo dos negócios, pois é necessário fazê-los 

sentirem-se parte da organização, gerando ganhos tanto para a mesma quanto para os 

clientes. Conclusão: nota-se que segmentar os clientes, conhecê-los e personalizar o 

atendimento, prestar assessoria, oferecer produtos e serviços específicos e adequados a 

tal segmento, sem deixar de lado a qualidade e custo compatível ao valor agregado, 

gerenciar um banco de dados e mantê-lo atualizado e o bom engajamento com 

funcionários são considerados aspectos importantes no marketing de relacionamento.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Clientes. Expectativa. Produto ou serviço. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


