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RESUMO 

 

 

O presente trabalho aborda sobre a importância do marketing para as empresas independente 

da área a tarefa do marketing consiste em manter o nível de demanda, apesar das preferências 

mutáveis dos consumidores e da concorrência, porém a empresa deve manter ou melhorar sua 

qualidade e medir a satisfação do consumidor regularmente. Os profissionais de marketing 

podem estar envolvidos na comercialização de bens, serviços, experiências, eventos, imagens 

de pessoas, lugares, organizações, informações e idéias. Atender o cliente com qualidade ou 

satisfazê-lo, é de fundamental importância. É essencial compreender que atender o cliente não 

se resume em agradá-lo, é mais do que isso, hoje significa acrescentar benefícios a produtos e 

serviços objetivando superar as suas expectativas. Dessa forma, primeiramente foi efetuado 

um estudo bibliográfico em relação a Marketing e demais assuntos relacionados. 

Posteriormente, através de um questionário aplicado a todos os clientes, pôde-se efetuar uma 

análise mais concreta sobre quais são as percepções que eles têm em relação á imobiliária, 

buscando identificar o grau de satisfação. E com a administração da imobiliária foi possível 

conhecer quais as percepções sobre o próprio negócio. Os resultados apontaram que a 

empresa em estudo tem toda condição de colocar em prática as ações sugeridas uma vez que o 

grau de satisfação dos clientes é considerado satisfatório, desde que não afete a sua situação 

financeira.  

 

 

Palavras-chaves: Clientes. Satisfação. Marketing. Relacionamento. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work approaches on the importance of the marketing for the companies 

independent of the area, the task of the marketing consists of maintaining the demand level, 

in spite of the consumers' changeable preferences and of the competition, however the 

company should maintain or to improve his/her quality and to measure the consumer's 

satisfaction regularly. The marketing professionals can be involved in the commercialization 

of goods, services, experiences, events, people's images, places, organizations, information 

and ideas. To assist the customer with quality or to satisfy him/it, it is of fundamental 

importance. It is essential to understand that to assist the customer it is not summarized in 

pleasing him, it is more than that, today it means to increase benefits to products and services 

aiming at to overcome their expectations. In that way, firstly a bibliographical study was 

made in relation to Marketing and other related subjects. Later, through an applied 

questionnaire the all of the customers, it could occur a more concrete analysis on which 

you/they are the perceptions that they have in relation to real estate, looking for to identify 

the satisfaction degree. And with the administration of the real estate it was possible to know 

which the perceptions on the own business.   The results pointed that the company in study 

has all conditions of putting in practice the suggested actions once the degree of the 

customers' satisfaction is considered satisfactory, since it doesn't affect his/her financial 

situation.    

   

 

Key word: Customers. Satisfaction. Marketing. Relationship.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Uma das preocupações fundamentais das organizações refere-se à tentativa de 

descobrir quais são as necessidades de seus clientes e consumidores atuais e potenciais e 

como satisfazê-los através de seus produtos e/ou serviços. Esta preocupação ilustra a essência 

do conceito de marketing, definido como a atividade humana ou o processo social, orientados 

para satisfação de desejos ou necessidades de indivíduos e organizações, através do processo 

de troca (BATALHA, 2001). 

Este conceito é composto de três componentes básicos: os desejos ou necessidades que 

explicitam a motivação ou o comportamento do consumidor, a relação da troca em que fica 

clara a necessidade de haver alguém que oferte um produto ou serviço e alguém que demande 

o mesmo. É, a área onde a oferta e as demandas se encontram – o mercado. 

Nos dias atuais, mais do que desejos e necessidades, o marketing tem buscado 

satisfazer ou superar expectativas dos clientes. Isso se deve ao fato de que os produtos 

oferecidos são cada vez mais diferenciados aos olhos dos clientes por meio de serviços e 

atributos intangíveis. 

A tarefa do marketing consiste em manter o nível de demanda, apesar das preferências 

mutáveis dos consumidores e da concorrência, porém a empresa deve manter ou melhorar sua 

qualidade e medir a satisfação do consumidor regularmente. Os profissionais de marketing 

podem estar envolvidos na comercialização de bens, serviços, experiências, eventos, imagens 

de pessoas, lugares, organizações, informações e ideias. 

Marketing pode ser definido como o processo social e gerencial através do qual 

indivíduos e grupos obtém aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando 

produtos e valores uns com os outros. Significa trabalhar com mercados na tentativa de 

realizar trocas em potencial com o objetivo de satisfazer aos desejos humanos, ou seja, é a 
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atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através dos processos 

de trocas (KOTLER; ARMSTRONG, 1999). 

Assim, o trabalho buscou a resposta para a seguinte pergunta: Quais as melhores 

estratégias de Marketing de Relacionamento aos clientes para a imobiliária? 

Tendo como principais hipóteses: A empresa Central Imóveis trabalha com diversos 

potenciais, que busca aproveitar uma oferta de melhor qualidade de vida para os clientes, e 

conhecer o comportamento do consumidor para ter um sucesso nas vendas; A empresa poderá 

constituir a sua estratégia competitiva, buscando aproveitar as suas respectivas fontes de 

vantagens competitivas; O importante para Marketing imobiliário é saber qual nível de valor a 

que deve colocar a sua observação, comportamento, opinião, atitude e motivação. 

O objetivo geral do presente trabalho foi sugerir possíveis práticas de marketing de 

relacionamento com os clientes que podem ser utilizadas na empresa Central Imóveis. Já os 

objetivos específicos são: Analisar por meio de pesquisa com clientes, o grau de satisfação em 

relação aos serviços prestados; Identificar por meio de pesquisa com empreendedor, se existe 

a aplicação de estratégias de Marketing na Empresa Central Imóveis; Buscar através do 

referencial teórico conceitos sobre satisfação clientes, dando ênfase ao relacionamento com 

cliente; Conhecer o ambiente organizacional da empresa. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Justifica-se o tema escolhido devido ao fato da imobiliária buscar sempre aprimorar as 

técnicas de conquistar novos clientes, através do marketing de relacionamento, para ofertar 

um bom produto, dispondo de uma equipe de vendas treinadas, preços competitivos, e 

principalmente buscar ações que visem o cliente e sua satisfação, pois, a única maneira de 

conseguir mais negócios provenientes de um único cliente é resolvendo os problemas desse 

cliente específico, eliminando os obstáculos entre o cliente e o seu produto ou serviço. 

As estratégicas de marketing de relacionamento eficaz devem ser concebidas para 

auxiliar a imobiliária Central Imóveis a atrair novos clientes, e assim conseguir fazer mais 

negócios com os clientes atuais, maximizando desta forma, o valor de vida útil deles. 

O objetivo primordial da empresa estudada é servir ao cliente, isto é, atender a uma 

necessidade específica do mercado. Enquanto a empresa atende a essa necessidade, ela é útil e 

pode sobreviver e crescer. Para tanto o gerente moderno precisa ter ouvidos sintonizados no 

cliente e os olhos voltados para o futuro.  

Mais do que conhecer bem o cliente, hoje em dia, as empresas necessitam capturar o 

conhecimento destes e explorar recursos para cativar e fidelizá-los. 

Portanto, deve-se garantir a satisfação dos clientes não apenas com relação à qualidade 

do produto, mas também durante o processo de passagem desse produto para suas mãos e nos 

momentos da pré-venda e pós-venda, pois manter um relacionamento pós-venda entre 

vendedor e consumidor deixou de ser um diferencial para se tornar regra de gestão. Trata-se 

de um processo de aprendizado e melhoria contínua das relações da empresa com o cliente. 

 Ao verificar se o cliente da imobiliária Central Imóveis está satisfeito, o comerciante 

ou prestador de serviços estabelece um diferencial em relação à concorrência, gerando 

informações que permitirão correções no processo de venda, além de identificar 

oportunidades de novas vendas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Conceitos de Marketing 

 

 

Marketing é uma palavra em inglês derivada de market, que significa mercado. É 

utilizada para expressar a ação voltada para o mercado. Assim entende-se que a empresa que 

pratica o marketing tem o mercado como a razão e o foco de suas ações. 

O conceito moderno de marketing surgiu no pós-guerra, na década de 1950, quando o 

avanço da industrialização mundial acirrou a competição entre as empresas e a disputa pelos 

mercados trouxe novos desafios. Dias descreve que: 

 

 

[...] Já não bastava desenvolver e produzir produtos e serviços com qualidade e a 

custo competitivo para que receitas e lucros fossem alcançados. O cliente passou a 

contar com o poder de escolha, selecionando a alternativa que lhe proporcionasse a 

melhor relação entre custo e beneficio. (DIAS 2003, p.02). 

 

 

No passado, marketing era visto como uma função isolada da empresa, que estaria 

inclusive subordinada a outras funções. Este marketing era entendido como um conjunto de 

vários truques para iludir o cliente persuadindo-o a comprar os produtos daquela empresa.  

 Hoje o marketing não é uma função e sim uma forma de fazer negócios, e não está 

restrito a apenas um departamento, todos dentro da empresa devem ter a consciência, de que o 

cliente fala de suas necessidades e assim ajuda a lançar os novos produtos. Normalmente o 

marketing é visto como a tarefa de criar, promover e fornecer bens e serviços a clientes. É 
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estar atento às tendências do mercado para identificar e produzir rapidamente aquilo que o 

consumidor deseja. Conforme Kotler: 

 

 

O conceito de marketing assume que a chave para atingir as metas organizacionais 

consiste em ser mais eficaz que as concorrentes para integrar as atividades de 

marketing, satisfazendo, assim as necessidades e desejos dos mercados-alvos. 

(KOTLER, 1998, p.37). 

 

 

Neste sentido, é imprescindível a coleta de informações do marketing devido às 

exigências de mercado em termos de componentes e produto final. Desta forma, os 

administradores das empresas podem coletar informações fazendo uso da inteligência de 

marketing, por meio de pesquisas de mercado, averiguando as tendências e as necessidades 

dos consumidores. 

 

 

O sistema de inteligência de marketing é um conjunto de procedimentos e fontes 

para obter informações rotineiras para decisões de marketing. Ele envolve 

procedimentos de pesquisa para coletar dados regular e sistematicamente sobre o 

que esta acontecendo no mercado. Para manter os tomadores de decisão da empresa 

atualizados, o sistema de inteligência de marketing deve ser capaz de monitorar o 

desenvolvimento diário da concorrência e acompanhar os indicadores de mercado 

que afeta o comportamento do consumidor, como inflação, crescimento do PIB e 

taxa de juro. (DIAS, 2003, p. 364). 

 

 

 Usando a inteligência de marketing, para obter dados sobre o que está acontecendo no 

mercado, a empresa zela pela qualidade, pelo comprometimento, visando a satisfação do 

cliente, por meio da diferenciação do produto ou bem oferecido ao seu público-alvo. 
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3.2 Bases do Marketing Estratégico 

 

 

3.2.1 Origem da Estratégia 

 

 

O termo estratégia tem origem no grego strategos, que significa a arte do general, ou 

seja, um conjunto de características psicológicas ou de comportamento associado às tarefas 

desempenhadas por um comando militar. 

No tempo de Péricles (450 a.C.), o termo estratégia era entendido como um conjunto 

de habilidades gerenciais ligadas à oratória, ao poder e à liderança. Já na época de Alexandre 

(330 a.C), estratégia referia-se às habilidades de organizar forças para alcançar uma posição e 

criar um sistema unificado de governo. 

Neste sentido parafraseando Batalha (2001), a lógica da estratégia militar se parece 

bastante com o uso dado a estratégia no mundo dos negócios nos dias atuais. 

Assim sendo, para que as estratégias sejam efetivas, precisam estar de acordo com a 

missão, os fatores considerados críticos pela empresa e os próprios valores e cultura da 

mesma, além da coesão e foco de ação entre seus executores. 

 

 

3.3 Estratégias de Marketing 

 

 

O ambiente de marketing está mudando de forma cada vez mais intensa e rápida, tanto 

no Brasil como em outros países. As preferências dos consumidores já não são mais as 

mesmas que as empresas conheciam algumas décadas atrás. 

Fatores como a expressiva entrada das mulheres no mercado de trabalho, o 

aparecimento de novas tecnologias, a diminuição de tempo livre, aumento no trânsito e stress, 

envelhecimento da população, diminuição de número de filhos, nova composição dos lares e a 

busca de uma melhor qualidade de vida, transformaram totalmente os hábitos de compra e o 

estilo de vida dos consumidores de hoje (DIAS, 2003). O autor também defende que: 
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Os consumidores buscam cada vez mais alternativas de produtos e serviços que lhes 

proporcionem conveniência e experiências prazerosas, demonstraram menor 

fidelidade para marcas de produtos, procuram maximizar a relação custo/beneficio 

em suas decisões de compra e valorizam as soluções personalizadas. (DIAS, 2003, 

p.362). 

 

 

Neste sentido, mais do que nunca, as empresas hoje têm de conhecer com 

profundidade o comportamento dos indivíduos, suas necessidades e suas expectativas. Sem 

isso, elas não têm como atender e muito menos surpreender seus clientes. 

Assim sendo, devido à grande competitividade entre as pequenas e médias,e grandes 

empresas, surge a necessidade a cada momento de revisão das estratégias para atrair e manter 

a clientela. Ainda na década de 70, o tema surgia como forma de sobrevivência das empresas, 

surge então, a necessidade da criação de departamentos de marketing para melhor atender o 

cliente. Segundo Batalha: 

 

 

Uma das preocupações fundamentais das organizações refere-se á tentativa de 

descobrir quais são as necessidades de seus clientes e consumidores atuais e 

potenciais e como satisfazê-los através de seus produtos e/ou serviços. Esta 

preocupação ilustra a essência do conceito de marketing, definido como a atividade 

humana ou o processo social, orientados para satisfação de desejos ou necessidades 

de indivíduos e organizações, através do processo de troca. (BATALHA, 2001. 

p.101). 

 

 

A tarefa do marketing consiste em manter o nível de demanda, apesar das preferências 

mutáveis dos consumidores e da concorrência, porém a empresa deve manter ou melhorar sua 

qualidade e medir a satisfação do consumidor regularmente. 

 

 

Marketing é o processo de conceber, produzir, fixar preço, promover e distribuir 

idéias, bens e serviços que satisfaçam às necessidades de indivíduos e organizações. 

O marketing, portanto, realiza uma grande quantidade de processos para distribuir 

bens e serviços. Além da citação às ferramentas mercadológicas (produto, preço, 

distribuição e composto promocional), é reafirmada a necessidade do processo de 

marketing: satisfazer simultaneamente a organização e principalmente: o 

consumidor. (VAVRA, 1993, p.35). 
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Dentro deste contexto está a importância da área de marketing nas empresas, pois nos 

dias de hoje, mais do que desejos e necessidades, o marketing tem buscado satisfazer ou 

superar expectativas dos clientes, com a necessidade de cativar o cliente através de estratégias 

de marketing, adaptadas a cada realidade. É no cliente que as decisões de marketing têm que 

estar centralizadas. O objetivo primordial da empresa atualmente é servir ao cliente, atender a 

uma necessidade específica do mercado, ou seja, do cliente (BATALHA, 2001). 

É para o cliente que estão voltadas todas as atividades da empresa e toda a inovação e 

criatividade que levam a empresa a oferecer cada vez mais novos produtos e melhores 

serviços a preços competitivos (CHIAVENATO, 1993). 

 

 

3.4 Produto ou Serviço 

 

 

Normalmente as empresas oferecem produtos ou serviços aos clientes. O processo de 

avaliação do consumidor sobre os produtos e serviços pode ser dividido em estágios, tais 

como: reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão 

de compra e comportamento pós-compra. Esse processo é retroalimentado de tal modo que o 

consumidor, quando reconhece a necessidade de comprar novamente um bem, considerará as 

experiências vividas anteriormente. 

Churchill (2000, p. 293) apresenta características que diferenciam os serviços da oferta 

de bens e produtos, conforme é apresentado no Quadro 1. 

Neste sentido, a localização de determinados negócios variará em função da 

dificuldade de avaliação dos produtos ou serviços. Isto é, determinados bens podem ser 

avaliados antes mesmo da efetivação da compra, para outros, faz-se necessário experimentar, 

e outros ainda passam por indicações credenciais. Conforme segue quadro 1 abaixo. 
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CARACTERÍSTICAS SERVIÇOS PRODUTO 

Relação com os clientes Geralmente envolve uma 

relação contínua com os 

clientes. 

Geralmente envolve uma 

relação impessoal e breve, 

embora a força e a duração 

das relações estejam 

crescendo. 

Perecibilidade  Serviços só podem ser 

usados no momento em que 

são oferecidos. 

O cliente possui objetos que 

podem ser usados. 

Inseparabilidade Serviço geralmente não pode 

ser separado da pessoa que o 

fornece. 

Bens normalmente são 

produzidos por determinadas 

pessoas e vendido por outra. 

Esforço do cliente O cliente pode estar a par da 

produção dos serviços. 

O envolvimento do cliente 

pode ser limitado a comprar 

o produto final e usá-lo. 

Uniformidade Devido à inseparabilidade e 

ao alto envolvimento, cada 

serviço pode ser único, com 

uma possível variação da 

qualidade. 

As variações na qualidade e 

as diferenças em relação a 

padrões podem ser corrigidas 

antes que os clientes 

compram os produtos. 

Quadro 1 - Características que diferenciam serviços da oferta de serviços ou produtos. 

Fonte: (CHURCHILL, 2000). 

 

 

3.5 Satisfação dos Clientes 

 

 

Atender o cliente com qualidade ou satisfazê-lo, é de fundamental importância. É 

essencial compreender que atender o cliente não se resume em agradá-lo, é mais do que isso, 
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hoje significa acrescentar benefícios a produtos e serviços objetivando superar as suas 

expectativas. Para Dias: 

 

 

A satisfação da necessidade é atingida quando o resultado do desempenho do 

produto ou serviço se iguala á expectativa do cliente ou a superar. Já o conceito de 

valor significa a diferença entre os benefícios obtidos e os custos incorridos. Os 

custos podem ser de natureza econômica (preço pago, física (tempo de espera, 

tempo de deslocamento, esforço físico, mal-estar), emocional ou psicológica (medo, 

insegurança, risco e vida, constrangimento). Portanto, o valor decorre da relação 

custo-benefício percebida pelo cliente. Quanto maiores os benefícios percebidos em 

relação aos custos incorridos, maior o valor do produto para o cliente. (DIAS, 2003, 

p.04). 

 

 

Conforme destaca Neves (apud CORDEIRO, 2006), para conquistarmos nosso cliente 

quem achamos que precisa estar mais motivado? Desta forma, precisa-se levar em 

consideração que todos fazem parte de uma grande engrenagem, que as peças dependem uma 

das outras para funcionarem adequadamente. 

Segundo Godri (1994), a propaganda é apenas 1% do processo de marketing, o contato 

do dia-a-dia é o que realmente importa. Dessa forma, os clientes devem ser identificados, 

compreendidos e trabalhados, buscando a satisfação e a fidelização como instrumentos de 

fortalecimento no mercado.  

A chave para satisfazer as necessidades e expectativas do cliente envolve mais do que 

um cumprimento e uma fisionomia alegre. Exige competência, exigem conhecimento do 

produto, conhecimento da empresa, habilidades de atenção e habilidade em solucionar 

problemas (KOTLER, 1998). 

O cliente deve ser tratado com respeito e dedicação, neste sentido, a empresa tem que 

preocupar-se com o serviço prestado no dia-a-dia, pois os aspectos negativos são divulgados 

de forma ainda mais rápida que os positivos, por isso a organização deve estar preparada para 

satisfazer os clientes. 

Hoje em dia os consumidores estão exigindo veracidade nas informações do produto. 

Estudos mostram que para a empresa custam cinco vezes mais conquistar um novo cliente do 

que manter um cliente antigo. Além disso, um cliente satisfeito comentará sua satisfação com 
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cinco a oito novas pessoas, enquanto um cliente insatisfeito disseminará a insatisfação entre 

10 a 16 pessoas (BATALHA, 2001). 

As empresas atualmente estão enfrentando uma concorrência jamais vista. E é grande 

o número de empresas que acreditam que buscar clientes é obrigação do departamento de 

marketing ou do departamento de vendas. Mas na verdade o marketing é apenas um dos 

fatores envolvidos na atração e retenção de clientes. 

Mas os clientes de hoje se deparam com um vasto universal de produtos, marcas, 

preços e fornecedores pelos quais optar, e os clientes avaliam qual oferta proporciona maior 

valor, eles procuram sempre maximizar o valor, dentro dos limites impostos pelos custos 

envolvidos na procura e pelas limitações de conhecimento, mobilidade e receita. Eles formam 

uma expectativa de valor e agem com base nela. A satisfação e repetição da compra 

dependem da oferta atender ou não a essa expectativa de valor. 

A satisfação do comprador após a realização da compra depende do desempenho da 

oferta em relação às suas expectativas. Mas se o desempenho não alcançar as expectativas, o 

cliente ficará insatisfeito, e se o desempenho alcançar as expectativas, o cliente ficará 

satisfeito e além o cliente ficara altamente satisfeito ou encantado. 

Muitas empresas estão objetivando a alta satisfação porque clientes meramente 

satisfeitos mudam facilmente de fornecedor quando aparece uma oferta melhor, e os que estão 

altamente satisfeitos são muito menos propensos a muda. Um alto nível de satisfação. Um 

cliente muito satisfeito provavelmente continuará cliente por muitos anos e comprará mais do 

que compraria um cliente simplesmente satisfeito. 

A satisfação de clientes é ao mesmo tempo uma meta e uma ferramenta de marketing, 

empresas que alcançam altos índices de satisfação de clientes fazem questão que seu 

mercado-alvo saiba. 

 

 

3.6 Competividade 

 

 

No mundo dos negócios, uma empresa cresce quando consegue descobrir 

oportunidades raras de mercado. No entanto, ela só consegue se consolidar quando esta apta a 

enfrentar a concorrência. 
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[...] Costumava dizer que um povo só se transforma numa raça, numa nação, quando 

consegue vencer múltiplos desafios internos e externos, por exemplo, uma 

catástrofe, uma epidemia, uma guerra. Da mesma forma, por analogia, é possível 

especular que uma empresa só consegue progredir quando tem maturidade e 

recursos para enfrentar a concorrência e respeitar o meio ambiente e ainda obter 

vantagens competitivas mensuráveis. (TOYNBEE apud DIAS, 2003, p. 500). 

 

 

Segundo Dias (2003), a prosperidade é aliada das empresas orientadas pelo mercado e 

para o mercado. Mas a prosperidade só é alcançada quando buscada com afinco e 

competência. As empresas mais competitivas são, em geral, as mais prósperas, e a 

competitividade depende, em larga escala, da capacidade da empresa em inovar e crescer. 

As empresas que proporcionam elevado valor a seus produtos são, em geral, 

inovadoras e antepõem-se aos possíveis e eventuais obstáculos. Já as empresas reativas apenas 

reagem às turbulências ambientais e à concorrência. 

Em função das características operacionais, as empresas acabam moldando sucessos 

ou fracassos. Tudo depende da capacidade de interagir com o ambiente externo, em função da 

qualidade de seus recursos humanos, financeiros, produtivos e organizacionais. 

Neste sentido, a avaliação da capacidade competitiva de uma organização deve ser um 

exercício permanente. Uma acomodação, por mais rápida que seja, pode ser desastrosa. As 

mutações ambientais e organizacionais são tão frequentes e rápidas, que podem tornar 

regressivas empresas que se consideram proativas. 

 

 

3.7 Marketing de Satisfação 

 

 

O marketing de relacionamento surgiu devido às mudanças que ocorreram com 

todos os ramos de atividades, fazendo com que a relação entre clientes e empresa se tornasse 

algo a ser devidamente estudado e analisado. De acordo com Vavra (1993, p. 47), o marketing 

de relacionamento é aquele em que “a ênfase é o reconhecimento da importância de tratar 

cada cliente individualmente e conduzir negócios de forma totalmente sob medida, não 

importando o tamanho da empresa”. O marketing de relacionamento não deixa de ser mais 

uma ferramenta do marketing, que veio para, de um modo geral, melhorar e incrementar as 
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estratégias das empresas frente à realidade, sobre a percepção de seus clientes e com o intuito 

de obter rentabilidade em longo prazo.  

Atualmente, o Brasil sofre alterações constantemente nos mercados de trabalho, isso 

faz com que o comportamento dos consumidores também mude. Essas alterações influenciam 

nos desejos, necessidades e expectativas dos consumidores e é papel do Marketing de 

relacionamento criar estratégias para atender e satisfazer seus clientes. E também criar maior 

proximidade e empatia do consumidor com a marca e, quando se consegue fazer isso de 

forma integrada e interativa, isso é relacionamento. Para Vavra (1993, p. 170) Marketing de 

Relacionamento também é: “o processo de garantir satisfação contínua e reforço aos 

indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram clientes”.  

Mackenna defende a seguinte opinião: 

 

 

Marketing de relacionamento ou pós-marketing significa construir e sustentar a 

infra-estrutura dos relacionamentos de clientes. É a interação dos clientes com a 

empresa, desde o projeto, desenvolvimento de processos industriais e de vendas. 

De maneira geral, consiste em uma estratégica de negócios que visa construir pró - 

ativamente relacionamentos duradouros entre organização e seus clientes, 

contribuindo para o aumento do desempenho desta e para resultados sustentáveis. 

O processo de marketing de relacionamento deve se iniciar com a escolha certa do 

cliente, a identificação de suas necessidades, a definição dos serviços prestados e 

agregados, a busca da melhor relação custo/benefício e ter funcionários motivados 

e capacitados a atender estes clientes adequadamente. O contexto de administrar o 

relacionamento com o cliente serve para que a empresa adquira vantagem 

competitiva e se destaque perante a concorrência. O objetivo maior torna-se 

manter o cliente através da confiança, credibilidade e a sensação de segurança 

transmitida pela organização. (MACKENNA, 1998, p. 83). 

 

 

As empresas atualmente buscam gerenciar o relacionamento com cada um de seus 

clientes, mas isso nem sempre é simples, é necessário ter potencial para analisar e exercer 

influência sobre o comportamento deles durante certo tempo e, principalmente, jamais deixar 

de respeitá-los. Significa converter os não clientes ou eventuais em clientes fiéis ao produto 

ou marca, por mais tempo, automaticamente aumentar a rentabilidade da empresa. O 

princípio da busca da fidelização de clientes descrita por Kotler e Armstrong (2001, p. 27) 

deixa bem claro a ideia principal deste segmento e define o Marketing de Relacionamento 
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como a forma de criar, manter e acentuar relacionamentos sólidos com os clientes e outros 

públicos alvos. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa quantitativa e qualitativa. O estudo foi 

realizado na empresa Central Imóveis, localizada na cidade de Ibiaçá/RS, mediante a 

aplicação de um questionário (ver Apêndice A) contendo perguntas fechadas e por meio da 

coleta de informações junto à empresa através de roteiro de entrevista (ver Apêndice B) com 

questões abertas realizada com os gerentes. 

O método utilizado foi o método dedutivo e indutivo, ou seja, num primeiro momento 

o pesquisador parte das constatações mais particulares, específicas e concretas para obter 

dados reais para explicar determinados fenômenos pesquisados, e em segundo momento o 

pesquisador constrói explicações sobre determinados fenômenos que antes eram implícitos. 

A documentação utilizada foi a documentação direta, e a também indireta através de 

fontes secundárias, ou seja, pesquisa bibliográfica, onde os dados secundários foram coletados 

por meio de obras criteriosamente selecionadas. Os dados obtidos no questionário foram 

tabulados e apresentados por meio de gráficos, no intuito de identificar claramente a 

satisfação dos clientes em relação aos serviços da imobiliária. Já a análise e interpretação dos 

resultados obtidos na entrevista seu deu mediante a leitura cuidadosa das respostas.  

Das análises a autora sugere melhorias à empresa por meio do método 5W2H. 

Santos esclarece que o 

 

 

5W2H é uma ferramenta amplamente utilizada nos programas de qualidade 

total ou de excelência gerencial para execução de planos de ação, que 

significa: o quê fazer (What), quem fará (Who), quando fará (When), onde 

será realizado (Where), por que fazer (Why), como será feito (How), quanto 

custará (Howmuch) (SANTOS, 2008, p. 63). 
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O método 5W2H é uma ferramenta muito utilizada pelos administradores para 

elaboração de planos de ação dentro de organizações que buscam através do mesmo, 

identificar possíveis problemas, propor soluções, e apresentar resultados satisfatórios.  
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5 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

 Neste capítulo será apresentado o histórico da empresa em estudo, incluindo também 

sua estrutura física, local em que são atendidos os clientes.  

 

 

5.1 Histórico da empresa 

 

 

  A empresa surgiu no dia 11/10/2011 na cidade de Ibiaçá-RS, numa conversa formal 

entre amigos que perceberam  a dificuldade que se tinha quando as pessoas desejavam 

comprar ou vender seus imóveis. Com o desenvolvimento da cidade, era imprescindível a 

abertura de uma imobiliária, devido a alta procura por imóveis, tanto para compra ou locação. 

  As pessoas não tinham um lugar pra se direcionar então decidiram abrir a imobiliária, 

para aproximar quem queria vender e os possíveis compradores. 

 

 

5.2 Estrutura física da empresa 

 

 

A empresa oferece um espaço para receber os clientes e de fácil acesso. A fachada da 

empresa está expressa na ilustração 1. 
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 Ilustração 1 - Fachada da empresa Central Imóveis. 

 

A recepção da empresa, onde os clientes são recepcionados e aguardam o atendimento 

da gerência com um café e chimarrão, além de um ótimo aparato de revistas e jornais. A 

recepção da empresa está expressa na ilustração 2. 

 

 
Ilustração 2 - Recepção da Imobiliária.  

 

A empresa conta com uma sala reservada para o melhor atendimento para os clientes. 

Normalmente é nesta sala que os negócios se iniciam e se concretizam. A sala por ser discreta 

deixa os clientes bem a vontade para que tomem suas decisões com calma e que realizem um 

bom negócio. A sala de negociações da empresa está expressa na ilustração 3. 
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                          Ilustração 3 - Sala de negociações.  

 

 A Imobiliária Central Imóveis surgiu com objetivo de oferecer no Município de Ibiaçá 

e região uma nova opção de negócios no segmento imobiliário. A imobiliária está sobre 

responsabilidade do corretor Jorge Copelli, CRECI RS n 43.849 ,e a partir de janeiro de 2013 

estará expandindo seus negócios no município de Tapejara-RS, com abertura de uma filial 

para melhor atender os clientes de toda região. 
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6 COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

A coleta de dados é um fator importante para que se possa conhecer melhor o que se 

deseja investigar, para posteriormente serem aplicadas as técnicas de análise e tornar possível 

o melhor entendimento dos resultados obtidos. Portanto, neste capítulo serão apresentadas as 

informações coletadas durante a pesquisa, as quais são é de importância para melhor 

compreensão, entendimento e conhecimento da situação da empresa em estudo. Com esta 

compreensão será possível desenvolver os planos de ações que servirão para melhorar as 

condições de trabalho da empresa. 

 

 

6.1 Análise dos questionários aplicados aos clientes 

 

  

O questionário (ver apêndice A) respondido pelos clientes foi quantitativo, aplicado no 

ambiente interno da empresa. A pesquisa teve como amostra um total de 10 clientes, 

considerando que a empresa possui atualmente 30 clientes. Cada um respondeu um 

questionário composto por 10 questões fechadas. As questões foram aplicadas aos clientes 

durante o mês de agosto de 2012. Todos os clientes entrevistados já contrataram os serviços 

da imobiliária, assim, pode-se ter uma boa noção de como os clientes vêem a empresa, 

possibilitando identificar os pontos fortes e os pontos fracos a serem melhorados e, 

conseqüentemente, identificando as oportunidades e as ameaças da empresa. Com base nestas 

informações será possível atingir o objetivo da pesquisa que é sugerir possíveis práticas de 

marketing de relacionamento com os clientes que podem ser utilizadas na empresa. 

A primeira questão aborda como é o relacionamento com os clientes dentro da 

empresa, conforme a ilustração 4. 
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Ilustração 4 – Relacionamento com os clientes dentro da empresa. 

 

Nesta resposta obteve-se um percentual de 90% dos entrevistados que considera como 

ótimo o relacionamento da empresa com os clientes e 10% considera bom. O relacionamento 

entre os colaboradores e os clientes, no caso da empresa em estudo, os inquilinos é de extrema 

importância, pois é através de um bom relacionamento que todas as dúvidas ou informações 

serão entendidas por ambas as partes, isso faz com que haja um respeito mútuo e traz para a 

empresa um ponto positivo. Segundo Castelli (1998), são as pessoas qualificadas que vão 

maximizar a qualidade dos produtos e serviços ofertados pela empresa. 

A segunda questão refere-se ao atendimento da imobiliária, conforme a ilustração 5. 
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Ilustração 5 – Atendimento da imobiliária 

 

As respostas demonstraram que 80% dos clientes consideram o atendimento ótimo e 

20% consideram bom. Com isso, conclui-se que o procedimento de atendimento atual é 

satisfatório. A empresa não conta com muitos colaboradores, acarretando a necessidade 

freqüente do atendimento de mais de um cliente ao mesmo tempo. Porém, sempre buscando 

atendê-los com a máxima atenção.  

O bom atendimento é prioridade na percepção dos clientes, portanto, possuir um ótimo 

atendimento conforme os entrevistados é sem dúvida um ponto positivo para a empresa, uma 

vez eles estão cada vez mais exigentes. “Os clientes de hoje são mais difíceis de agradar. São 

mais inteligentes, mais conscientes em relação aos preços, mais exigentes, perdoam menos e 

são abordados por mais concorrentes com ofertas iguais ou melhores.” (KOTLER, 2000, 

p.69). 

Para a questão 3 os clientes responderam na sua opinião como está sendo gerenciada a 

imobiliária. Conforme ilustração 6. 
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          Ilustração 6 – Gerenciamento da empresa 

 

Na ilustração 6 que se refere a questão 3 os resultados foram considerados 

satisfatórios, levando em consideração que a  empresa está a pouco tempo no mercado, possui 

muito a agregar às estratégias para se destacar e se diferenciar no mercado. Dos entrevistados, 

a maioria, 80% consideraram como ótimo e 20% como bom. Possuir uma boa administração 

diante dos clientes é importante, pois o nível de fidelização dos clientes aumenta e isso traz 

lucratividade garantida para a empresa.   

A pergunta 4 se refere aos imóveis que a empresa possui em pasta para a visualização, 

conforme mostra ilustração 7. 
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      Ilustração 7 – Imóveis que a imobiliária possui em pasta. 

 

A visualização dos imóveis no catálogo é a primeira impressão que o cliente tem da 

situação no imóvel.  Entretanto, é fundamental a sua boa apresentação seja prioridade. Os 

resultados obtidos foram: 60% ótimo e 40% bom, isso mostra um ponto que a empresa pode 

melhor, não que seja necessário um preocupação muito significante, mas que ajudará a 

empresa à ter cada vez mais clientes satisfeitos. A satisfação do cliente, segundo Bateson e 

Hoffman (2001, p. 28) “é alcançada quando suas percepções satisfazem ou excedem suas 

expectativas”. 

Os entrevistados responderam a questão referente aos preços e as condições que a 

imobiliária possui, conforme Ilustração 8. 
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      Ilustração 8 – Preços e condições da imobiliária 

 

O resultado da pesquisa para os preços e condições demonstrou uma satisfação total 

dos clientes, 100%. Isso porque a empresa busca sempre se adequar as necessidades e 

condições de pagamento dos clientes, desde que estas estejam de acordo com as metas 

estabelecida pela empresa. Segundo Kotler e Armstrong (1998), ao estabelecer o preço, a 

empresa deve considerar tanto fatores internos (objetivos do Marketing da empresa, 

estratégias de mix de marketing, custos) quanto externos (natureza do mercado e da demanda, 

preços e ofertas dos concorrentes, conjuntura econômica, necessidades dos revendedores, 

ações governamentais).   

A pergunta 6 se refere ao pós vendas, o resultado está ilustração 9. 
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      Ilustração 9 – Pós vendas da Imobiliária 

 

A maioria dos entrevistados, isto é, 80% consideram ótimo o serviço de pós vendas da 

imobiliária e 20% consideram bom. A importância do pós vendas está em satisfazer os 

clientes, cliente satisfeito, sem dúvida, traz mais clientes. Assim, toda e qualquer empresa, 

não importa o ramo que atua precisa sim se preocupar com o pós vendas. “Infelizmente, a 

maior parte da teoria e prática de marketing concentra-se na arte de atrair novos clientes, em 

vez de na retenção dos existentes. Tradicionalmente, a ênfase tem sido na realização de 

vendas, em vez de na construção de relacionamentos; em pré-vendas e vendas, em vez de na 

assistência pós-venda.” (KOTLER, 2000). 

A divulgação dos imóveis na mídia também foi assunto tratado no questionário, 

conforme segue ilustração 10. 
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            Ilustração10– Divulgação na mídia 

 

Constatou-se que todos os entrevistados acham a divulgação dos imóveis da 

imobiliária na mídia adequada, que são bem divulgados. Os meios de comunicação são 

importantes para a divulgação dos produtos e serviços das empresas, pois sempre estiveram 

presentes na vida do homem, sendo essenciais para a difusão das informações seja através de 

jornais, revistas, televisão, rádio, etc., portanto são essenciais para as atividades econômicas. 

Atualmente há uma nova concepção da comunicação como um diálogo interativo entre as 

empresa e seus clientes que ocorre durante os estágios de pré-vendas, vendas, consumo e pós-

consumo. As empresas devem se perguntar não apenas “Como chegaremos aos nossos 

clientes?”, mas também “como nossos clientes chegarão até nós?” (KOTLER, 2000). 

As questões 8 e 9 se referem ao visual da empresa e as instalações, isso inclui seu 

layout, fachada e localização, abaixo segue as ilustrações 11 e 12. 
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      Ilustração 11 – Visual da empresa 

 

 

 

      Ilustração 12 – Instalações da empresa 
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Pode-se verificar que o visual da empresa teve como resultado: 60% bom e 40%  

ótimo. E as instalações 80% dos entrevistados consideraram ótimas e 20% bom. Aqui existe a 

necessidade de o empreendedor rever a questão de como o cliente se refere ao visual da 

empresa. A boa imagem, a composição da fachada, vitrine, layout, exposição e apresentação 

dos produtos, são de extrema importância, pois trará como resultado uma rotatividade maior 

de clientes e consequentemente aumento das vendas e locações e conquistas de novos 

clientes, pois se sentirão mais confortáveis para buscar satisfação de seus desejos. “O espaço 

físico ocupado pela empresa é uma outra poderosa fonte geradora de imagem.” (KOTLER, 

2000, p. 319). 

A última questão se referente ao horário de atendimento da imobiliária, conforme 

ilustração 13. 

 

 

      Ilustração 13 – Horário de atendimento. 

 

 Verificou-se que a maioria dos clientes considera ótimo o horário de atendimento que 

corresponde a 70% e 30% consideram bom. Assim pode-se considerar que a maioria dos 

clientes está satisfeito com o horário, mas cabe lembrar que jamais se deve trabalhar com a 

possibilidade de perder clientes devido a erros no atendimento, pois o ramo imobiliário 
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atualmente é altamente competitivo, em que atender bem não é mais simplesmente um 

diferencial competitivo, mas sim um pré-requisito.  

 

 

6.2 Análise do Roteiro aplicado à administração da empresa 

  

 

O questionário foi aplicado aos dois sócios da empresa, que responderam questões 

abertas, referentes ao ambiente interno e externo da empresa e uma questão pessoal. Foi 

questionado sobre os seguintes assuntos: dificuldades que eles encontram para gerenciar a 

empresa; organização do ambiente interno; realização pessoal dentro da empresa; possíveis 

mudanças no ambiente de trabalho; estratégias de marketing existentes na empresa 

atualmente. 

As respostas foram diretas e revelam a importância do presente trabalho para a 

empresa, pois ele trará justamente o que seus administradores precisam no que se refere às 

estratégias de Marketing.  

A primeira questão tratou das dificuldades que eles encontram atualmente para 

gerenciar a empresa, as respostas foram referente a situação econômica atual, inadimplência e 

a pouca experiência no ramo. São fatores que atingem muitas empresas a pouco tempo no 

mercado, exigindo cautela redobrada no momento de fechar qualquer negócio. 

A segunda questão se refere ao ambiente interno e solicitou aos entrevistados que 

citassem três pontos a serem implantados na empresa para a melhora desse ambiente, como 

melhoria foi citado um feedback dos clientes, investimento em modernidade e mais interação 

entre clientes e colaboradores. O que pôde ser verificado é que o presente trabalho irá ajudar 

muito a empresa, pois estará lhe mostrando o feedback de seus clientes conforme citou um 

dos sócios, com isso também será possível melhorar o relacionamento entre clientes e 

colaboradores. Já a modernidade é importante acompanhar, principalmente no que diz 

respeito a sistema, que trazem benefícios para a empresa, como aumento os controles internos 

necessários. 

A terceira questão foi voltada para a realização pessoal dos administradores, que 

perguntou se eles se sentem realizados em gerenciar a empresa. Ambas as respostas foram 

positivas e indagaram a possibilidade deles trabalharem de tal forma que possam colocar em 

prática suas próprias idéias, traçar suas metas e desafios. 
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A quarta pergunta se referiu ao ambiente interno, isto é, ao ambiente de trabalho, o que 

cada um mudaria. E a resposta se deteve em uma única mudança, mudança material. 

Aquisição de uma sala comercial própria, que de acordo com um dos administradores, a falta 

de espaço físico dificulta a agilidade da realização de negócios. Esse é um fator financeiro da 

empresa, que deve ser analisado entre seus sócios, pois depende da análise financeira da 

empresa.    

A última pergunta se deteve em saber dos proprietários se a empresa possui estratégias 

de marketing imobiliário ou marketing de relacionamento com os clientes. Ambos 

responderam que não possuem estratégias formadas e que com a ajuda do presente trabalho 

será possível identificar estratégias que se encaixem a imobiliária, tanto estratégias de 

marketing imobiliário como de relacionamento. 

Foram respostas sem muito impacto para a administração, pois são na verdade mais 

sugestões, e algumas delas, de acordo como os objetivos do trabalho serão desenvolvidas. 
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7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

 

Este capítulo apresentará propostas de intervenção. Com base nos resultados da 

análise e interpretação dos dados coletados na empresa ao longo do período de pesquisa, será 

ofertado aos administradores da empresa uma proposta com auxilio da ferramenta 5W2H para 

se estabelecer e implantar o melhoramento da mesma cujo objetivo principal é sugerir 

possíveis práticas de marketing de relacionamento com os clientes que podem ser utilizadas 

na empresa Central Imóveis. 

É comum às empresas enfrentar dificuldades quanto a escolhas das melhores 

estratégias de marketing. Muitas vezes os executivos tendem aproveitar todas as 

oportunidades que surgem, dando às suas empresas uma identidade confusa para o 

consumidor. Para que isto não ocorra, a empresa deverá obter no seu plano de ação cinco 

propostas de intervenção voltadas a estratégias de marketing. Assim a empresa poderá atingir 

seus objetivos e conquistar o sucesso no seu empreendimento. 

 

 

7.1 Identificar a missão, visão e valores 

 

 

 O autor buscou sugerir a missão, visão e valores conforme segue.  

Missão: A imobiliária Central Imóveis com sua existência busca superar as 

expectativas dos nossos clientes e das demais pessoas interessadas em fazer negócio com a 

imobiliária, tanto na compra, venda ou locação de imóveis, utilizando-se do profissionalismo 

dos colaboradores, oferecendo amplo relacionamento e conhecimento do mercado onde atua. 

 



44 

 

Visão: Ser reconhecida no mercado como uma das melhores imobiliárias da cidade, 

especializada em negócios de alto valor, comprometida com a ética profissional, com a 

excelência nos serviços e com a total satisfação e fidelização dos clientes. 

Valores:  

EQUIPE DE TRABALHO: Atrair, treinar e manter sempre as melhores pessoas 

essenciais para sucesso do nosso negócio. 

ÉTICA NOS NEGÓCIOS: A utilização dos padrões éticos e morais e a observação 

das normas legais em vigor garantem nossa credibilidade nos mercados em que atuamos. 

INOVAÇÃO E QUALIDADE: Inovação de produtos e serviços, e investimento na 

qualificação dos colaboradores e processos internos, superando as expectativas e necessidades 

dos clientes. 

OBJETIVIDADE: Foco no essencial, no pragmatismo e na rapidez das decisões. 

CUSTOS: Buscar maior lucratividade exercendo um controle eficiente dos custos. 

MEIO AMBIENTE E COMUNIDADE: Trabalhar de forma sustentável, 

respeitando o meio ambiente e a comunidade onde a empresa está inserida. 

 

 

7.2 Estratégia e Plano de Ação 

 

 

 As estratégias de marketing são de extrema importância para uma imobiliária uma vez 

que possibilita identificar os clientes potenciais. O que vai destacar em primeiro lugar é a 

comunicação e um planejamento específico. O marketing inicia com necessidades e desejos 

dos seres humanos. A necessidade humana é um estado de privação de alguma satisfação 

básica. Necessidades como alimentos, roupas, abrigos, segurança, auto-estima, não são 

criadas pelo marketing. O marketing ajuda a criar desejos, que são carências por satisfação 

específicas para atender às necessidades. Desejos se tornam demandas quando apoiados pelo 

poder de compra. 

 Antes, as empresas imobiliárias não tinham a devida preocupação para conseguir 

vender seus produtos. Hoje, com o aumento da oferta, qualidade dos empreendimentos e 

formas de pagamentos facilitados (consórcios e financiamentos), o cliente fica mais disputado 

e exigente. Sendo assim, a atenção por cada detalhe torna-se muito importante para o sucesso 

de vendas. 
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 As ações serão demonstradas através de um método muito utilizado atualmente que é 

5W2H, que possibilita o planejamento técnico da ação a ser tomada a respeito das estratégias 

para alcançar os objetivos específicos de cada perspectiva, independente da área. 

 

 

Estratégia I: Publicidade e propaganda 

 

Objetivo: Despertar o desejo, a realização do sonho de comprar a casa própria, ao adquirir 

produtos da Imobiliária. 

 

O QUÊ? Desenvolver uma comunicação criativa através de agência de publicidade, que 

ajude a despertar o desejo, a realização do sonho de comprar a casa própria. 

 

QUEM? Gerente da Central Imóveis 

ONDE? Rádios, outdoors, jornais da cidade 

POR QUÊ? A empresa necessita divulgar mais a imobiliária tendo como foco a realização 

de um sonho pessoal. 

QUANDO? Janeiro de 2013 

COMO? Desenvolver juntamente com uma agência de publicidade uma propaganda 

que destaque a realização do sonho das pessoas no momento da aquisição de 

um novo bem. 

QUANTO? R$3.000,00 de início mais pagamento dos anúncios mensais. 

Ilustração 14 - Ação I 
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Estratégia II: Marketing Digital 

 

Objetivo: Conquistar clientes em ambientes virtuais 

 

O QUÊ? Criar um site para a imobiliária e perfil em redes sociais. 

QUEM? Gerente 

ONDE? Ambientes virtuais. 

POR QUE? Devido à interatividade estar presente cada vez mais na vida das pessoas, a 

internet está sendo uma aliada para as empresas no momento das vendas 

QUANDO? Janeiro 2013 

COMO? Conquistar clientes em ambientes virtuais, com as novas mídias, o marketing 

digital e as redes sociais, pois o consumidor atual está muito mais interativo. 

QUANTO? R$1.000,00 criação de um site 

Ilustração 15 - Ação II 

 

Estratégia III: Marketing Interno 

 

Objetivo: Capacitar os funcionários para que desenvolvam da melhor maneira possível suas 

funções, pensando sempre repassar o melhor atendimento aos clientes 

 

O QUÊ? Implementar ações de endomarketing ( marketing interno), com os corretores 

de imóveis, na capacitação em habilidade de vendas. 

QUEM? Funcionários 

ONDE? Na empresa 

POR QUÊ? Necessidade de capacitar funcionários para melhor atender os clientes. 

QUANDO? Janeiro 2013 

COMO? Disponibilizar cursos semestralmente para os funcionários. 

QUANTO? R$1.000,00 /ano 

Ilustração 16 - Ação III  
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Estratégia IV: Política de promoção na pós-vendas 

 

Objetivo: Usar o pós-vendas para provocar a propaganda boca-boca 

 

O QUÊ? Estimular o cliente satisfeito a falar da Imobiliária, através da comunicação 

inter-cliente.  

QUEM? Corretores. 

ONDE? Começa no ambiente interno para depois chegar ao externo. 

POR QUÊ? Serviços são produtos diferentes de mercadorias porque são intangíveis antes 

da aquisição, portanto exigem que sejam indicados ou sugeridos por outra 

pessoa. 

QUANDO? Janeiro 2013. 

COMO? Fazer com que cada cliente satisfeito sinta o prazer de falar bem dos serviços 

prestados pela imobiliária, que possam convencer outras pessoas a conhecer a 

imobiliária. Isso não é uma tarefa fácil, mas o corretor que desenvolver essas 

habilidades terá resultados fantásticos. 

QUANTO? Sem valor determinado. 

Ilustração 17 - Ação IV  
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Estratégia V: Sistematizar os processos 

 

Objetivo: Criar uma política de procedimentos internos através da sistematização 

 

O QUÊ? Investir em um sistema que possibilite agilidade no momento de atender o 

cliente 

QUEM? Gerente 

ONDE? Na própria empresa 

POR QUÊ? O escritório de uma imobiliária precisa passar informações exatas, as tarefas 

precisam ser cumpridas no tempo os resultados não podem ser aleatórios, por 

isso investir em organização e disciplina é fundamental para o bom 

andamento do marketing de uma empresa no ramo imobiliário, isso também 

faz com o relacionamento entre empresa e clientes sejam mais harmonioso. 

QUANDO? A partir de Janeiro 2013 

COMO? Aquisição de um sistema informatizado que possibilite agilidade e ao mesmo 

tempo possibilite que os procedimentos diários sejam realizados de maneira 

organizada, satisfazendo a necessidade dos clientes. 

QUANTO? R$3.000,00 

Ilustração 18 - Ação V  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Este estudo teve como principal objetivo, sugerir práticas de marketing de 

relacionamento para com os clientes da empresa Central Imóveis, através do planejamento e 

implantação de ações específicas, com isso identificar os níveis de satisfação dos clientes, e o 

que precisa ser melhorado para garantir um bom relacionamento. 

 Assim, a partir de estudo bibliográfico, foi possível conhecer as principais 

características do Marketing e demais assuntos relacionados, bem como os conceitos do 

marketing de relacionamento, importantes para construção de um relacionamento duradouro e 

sincero entre empresa e cliente. 

 Através da pesquisa realizada na imobiliária, verificou-se que o estudo das percepções 

dos clientes em relação aos serviços prestados foi a melhor maneira de conhecer a realidade 

da empresa e como seus clientes se sentem diante do atendimento recebido, contribuindo para 

a elaboração de estratégias de mudanças, que possam tornar os clientes mais satisfeitos. 

  As mudanças exigem uma atenção redobrada dos administradores de empresas, 

principalmente quando as mudanças estão relacionadas à área de finanças. Nota-se que é 

fundamental manter um eficiente controle e planejamento dos gastos, buscando maximizar as 

ações e reduzir complicações futuras para a empresa. A empresa atualmente necessita de um 

local mais amplo para o atendimento de seus clientes, porém, cabe aos administradores a 

avaliação da necessidade e investimento. 

  Com isso o estudo trás para a empresa ações de marketing voltadas para o 

relacionamento com os clientes que são ações simples, mas que fazem toda a diferença se 

colocadas em prática da maneira correta. Um dos métodos mais utilizados para a elaboração 

dessas ações é o 5W2H conforme mostrado no desenvolvimento, essa ferramenta possibilita 

planejar ações à serem tomadas de forma clara para alcançar os objetivos específicos. 
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 Nesse sentido, o desenvolvimento do plano de ação é uma prerrogativa para que as 

empresas tenham sucesso e maximizem seus lucros.  

 Especialmente neste estudo, verificou-se que as hipóteses expostas no início do 

trabalho foram assertivas uma vez que, conhecer os clientes é de extrema importância  para se 

poder contribuir para a qualidade de vida deles, que a empresa deve usar de seus diferenciais 

para obter vantagens competitivas e que é importante identificar e conhecer o comportamento, 

opinião, atitudes dos clientes para que se desenvolva ações relacionadas ao Marketing 

imobiliário.  

 Contudo, pode-se concluir que com o decorrer do trabalho todos os objetivos foram 

alcançados, no que se referia a análise do grau de satisfação nos serviços prestados, verificar 

se alguma estratégia de marketing  já havia sido criada para a imobiliária, a busca de 

conceitos sobre satisfação clientes, com ênfase ao relacionamento com cliente e a necessidade 

de conhecer o ambiente organizacional da empresa. 

Portanto, práticas de marketing sugeridas resultarão num nível cada vez mais elevado 

da satisfação dos clientes, que é um elemento fundamental da administração. Os resultados 

apontaram que a empresa em estudo tem condições de colocar em prática as ações sugeridas 

uma vez que o grau de satisfação dos clientes é considerado satisfatório, desde que não afete a 

sua situação financeira.   
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APÊNDICE A - Roteiro Aplicado aos Clientes da Empresa Central Imóveis 

 

 

1- Como é relacionamento com os clientes dentro da empresa? 

(  ) ótimo      (  ) bom      ( ) regular      (  ) péssimo 

 

2- O que você acha do atendimento da imobiliária? 

(  ) ótimo      (  ) bom      (  ) regular      (  ) péssimo 

 

3- Como está sendo gerenciada a imobiliária? 

(  ) ótimo      (  ) bom       (  ) regular     (  ) péssimo 

 

4- Os imóveis que a imobiliária tem em pasta são bem apresentados para o clientes? 

(  ) ótimo     (  ) bom       (  ) regular      (  ) péssimo 

 

5-Você acha que os preços e as condições que imobiliária tem estão de acordo com o 

mercado? 

(  ) sim        (  ) não      (  ) às vezes      (  ) nunca 

 

6-Como está sendo o pós venda da imobiliária? 

(  ) ótimo     (  ) bom        (  ) regular      (  ) péssimo 

 

7- Os produtos da imobiliária estão sendo bem divulgada pela mídia? 

 (  ) sim     (  )não     (  ) às vezes 

 

8- O que você acha do visual da empresa? 

(  ) ótimo      (  ) bom       (  ) regular        (  ) péssimo 

 

9-O que você acha sobre as instalações da imobiliária? 

(  ) ótimo      (  ) bom       (  ) regular        (  ) péssimo 

 

10-O que você acha do horário de atendimento da imobiliária? 

(  ) ótimo      (  ) bom       (  ) regular        (  ) péssimo 

 

 



55 

 

APÊNDICE B - Roteiro Aplicado para os Proprietários da Central Imóveis 

 

 

1 - Quais as dificuldades que vocês encontram atualmente para gerenciar a empresa?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2- Referente ao ambiente interno cite três pontos a serem implantados na empresa para a 

melhora desse ambiente. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

3- Referente a realização pessoal vocês se sente realizados em gerenciar a empresa. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4 - O que você mudaria no ambiente de trabalho? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

5 - A empresa atualmente possui estratégias de marketing imobiliário ou marketing de 

relacionamento com os clientes?  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


