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RESUMO 

 

 

 Satisfazer as necessidades de um cliente, criar e manter relacionamento em 

longo prazo, criar propostas de valor e supera-las a todo o instante são alguns dos 

objetivos do marketing atual. 

 Com a evolução das necessidades dos clientes, as empresas perceberam a 

necessidade de criar canais de marketing para divulga seus produtos ao seu publico 

alvo. Esses canais são compostos por canais de comunicação, distribuição e venda. 

 Com a grande concorrência de marcado os clientes buscam empresas que 

entreguem mais valor agregado em seus produtos. Esses valores são sensações, 

benefícios e expectativas que os clientes sobre o produto ofertado. Quando o cliente 

fica satisfeito com a compra é sinal que suas expectativas foram atingidas e o 

atendimento foi em feito. 

 Atender o cliente é o primeiro passo para um contato entre ele e a empresa. 

Se o atendimento der toda a atenção ao cliente e a sua necessidade esse 

relacionamento pode se tornar um laço de fidelidade, cliente fiel não é vulnerável a 

outras marcas e preço.  

 Com a evolução da internet e dos meios de comunicação os clientes ficaram 

cada vez mais informados sobre os produtos disponíveis no mercado do mundo 

todo. Com essas informações em mãos eles exigem cada vez mais qualidade total 

em todos os produtos disponíveis para compra. Essa qualidade parte desde a 

divulgação do produto até a entrega do mesmo. 

 A grande concorrência entre as empresa da mesma área permitiu a criação 

do marketing de relacionamento que estabelece uma relação em longo prazo com 

os clientes.  
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 O marketing de relacionamento tem como objetivo perceber as necessidades 

de seus clientes e criar um elo de fidelidade entre empresa e cliente para que ele 

compre e volte a comprar na empresa. 

 Todos os profissionais de marketing precisam administrar todas as 

informações disponíveis no mercado e saber quais as necessidades dos clientes 

que precisam ser satisfeitas no momento. 

palavras-chaves: satisfação; atendimento ao cliente; marketing 
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ABSTRACT 

 

 

 Meet the needs of a client, to create and maintain long-term relationships, 

create value propositions and surpasses them all the time are some of the current 

marketing goals. 

 With the changing needs of customers, companies have realized the need to 

create marketing channels to disseminate their products to their target audience. 

These channels are composed of communication channels, distribution and sale. 

 With the great competition of marked clients seek companies that deliver more 

value to their products. These values are sensations, benefits and expectations that 

customers about the product offered. When the client is satisfied with the purchase is 

a sign that your expectations were met and the service was done. 

 Attending the customer is the first step to a contact between him and the 

company. If the call goes all customer and their need that relationship can become a 

bond of loyalty, loyal customer is not vulnerable to other brands and price. 

 With the evolution of internet and media clients have become increasingly 

aware of the products available in the market worldwide. With this information in 

hand they are increasingly demanding total quality in all products available for 

purchase. This quality part since the release of the product to the delivery of the 

same. 

 The big competition between firms in the same area allowed the creation of 

relationship marketing establishing a long-term relationship with customers. 

Relationship marketing aims to understand the needs of their customers and create a 

bond of loyalty between company and client to buy and re-buy the company. 

 All marketers need to manage all the information available in the market and 

know what customer needs that must be satisfied at the moment. 

 

 

Key-Words: fulfillment, customer service, marketing 
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INTRODUÇÃO 

  

 

 O mundo atual permite um vasto acesso a informação de forma rápida 

e facilitada. Essa rede de informação permite aos clientes um bom 

conhecimento sobre os produtos e serviços disponíveis no mercado e faz com 

que eles estejam cada vez mais exigentes em relação ao produto ou serviço 

adquirido. 

 Com a evolução do conceito de marketing, é possível entender que os 

clientes buscam não somente um produto ou serviço, mas também valores e 

benefícios criados por ele. Vender um produto ou serviço é oferecer ao cliente 

sensações de bem estar e comodidade. 

 Devido à diversidade de empresas atuantes na mesma área, criou-se a 

necessidade de atrair o cliente e buscar sua fidelização. Para isso, as 

empresas perceberam que precisam dar total atenção ao atendimento dos 

clientes e oferecer a eles produtos e serviços com total qualidade.  

 Para atingir seu mercado alvo as empresas utilizam os canais de 

marketing que são algumas formas que elas encontraram para divulgar seus 

produtos. Esses canais utilizam as revistas, os jornais, propagandas em 

televisão, a distribuição de produtos físicos, entre outros. 

 Atender um cliente e deixar ele satisfeito em um mercado com muita 

competição exige cada vez mais dos funcionários e das empresas, com isso 

as organizações estão investindo em treinamentos e qualificações para os 

funcionários.  

 Um cliente satisfeito colabora para a divulgação da boa imagem da 

empresa, cria um vinculo de fidelidade e dá menos atenção aos demais 

produtos e marcas. 
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 A qualidade total da empresa colabora para que seus clientes sintam-

se satisfeitos, pois ela oferece a cada dia produtos que excedam o grau de 

valores esperados pelos seus clientes. 

 Essa monografia tem como objetivo estudar e analisar com a aplicação 

de um questionário o atendimento aos clientes na área de vendas na 

Empresa Bianchini Empreendimentos. Seus objetivos específicos são analisar 

com conceitos bibliográficos os pontos positivos e negativos do atendimento 

ao cliente; analisar quais ferramentas do marketing pode colaborar para o 

crescimento das vendas na empresa e sugerir melhorias na área de 

atendimento aos clientes. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

O desafio de atender bem aos clientes da empresa é cada vez mais decisivo 

no sucesso das empresas. Como as empresas oferecem ao mercado os mesmos 

produtos ou produtos muito similares elas precisaram dar uma atenção especial ao 

atendimento diferenciado.  

Quando a empresa atende bem seu cliente ela cria diferencias associados ao 

produto, que é conhecido como valor agregado. Esse valor agregado é o valor que o 

cliente vê no produto oferecido pela empresa.  

Além de buscar um atendimento qualificado a empresa precisa oferecer a 

seus clientes produtos com qualidade total, pois os clientes estão cada vez mais 

informados e desenvolvendo um alto grau de exigência. 

Com o aumento da concorrência e a mudança diária do mercado, a empresa 

precisa buscar ferramentas de marketing que auxiliem e desenvolvam o setor de 

vendas para que seus objetivos sejam atingidos. 

A utilização de propaganda, folders e sites tornam-se imprescindíveis para a 

divulgação de todos os produtos oferecidos pela empresa. É necessário verificar se 

ferramentas como essas estão sendo utilizadas de forma correta pela empresa e 

colaborando para um atendimento completo aos clientes. 

Divulgar o produto de forma correta diretamente ao publico alvo e focar no 

atendimento ao cliente são formas necessárias para o sucesso de um 

empreendimento e a aprovação junto à opinião publica. 

Pretende-se então analisar o atendimento na área de vendas, estudar as 

teorias ligadas ao setor e desenvolver juntamente com conceitos teóricos novos 

planos para os crescimentos das vendas e assim maiores retorno à empresa. 

Portanto, investir em melhor atendimento significa aumentar os níveis de 

satisfação e a fidelização dos clientes, garantido assim o fortalecimento da empresa. 
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METODOLOGIA 

 

 

Para análise do problema, foram feitas a Pesquisa Qualitativa e Quantitativa. 

A pesquisa qualitativa é baseada na exploração dos dados para verificação do 

problema na empresa, enquanto a pesquisa quantitativa permite uma analise 

estatística dos dados. Para Naresh (2001, p.155) 

 

 

“A pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do 
contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar 
os dados e aplica alguma forma da análise estatística. Sempre que se 
observar um novo problema de pesquisa de marketing, a pesquisa 
quantitativa deve ser precedida da pesquisa qualitativa apropriada. Às 
vezes, faz-se a pesquisa qualitativa para explicar os resultados obtidos pela 
pesquisa quantitativa.” 
 

 

 Essa pesquisa tem como métodos a indução e a dedução. Segundo Cervo e 

Bervian “a indução e a dedução são, antes de mais nada, formas de raciocínio ou de 

argumentação e, como tais, são formas de reflexão e não de simples pensamento.” 

(CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; 1983, p.34).  

 A indução partiu do particular para o todo. Para Cervo e Bervian, na indução, 

a conclusão está para as premissas, como o todo está para a parte. “De verdades 

particulares, concluímos verdades gerais” (CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro 

Alcino; 1983, p.34). 

 A dedução foi baseada em fatos verdadeiros. Ela cria uma relação lógica 

entre os fatos. Cervo e Bervian acreditam que “a técnica dessa argumentação 

consiste em construir estruturas logicas, através do relacionamento entre 

antecedente e conseqüente, entre hipótese e tese, entre premissas e conclusões.” 

(CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino, 1983 p.34). 

 A metodologia utilizada foi com base na pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos, publicações e acesso a internet em sites especializados. Também foi 

utilizada a pesquisa documental, com base nos dados secundários internos que são 

banco de dados da empresa, arquivos antigos, documentos e o próprio site. A 
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pesquisa bibliográfica teve como finalidade “o reforço paralelo na análise de suas 

pesquisas ou manipulação de suas informações” (Trujillo, 1974:230 apud Marina de 

Andrade Marconi e Eva Mari Lakatos). Para a pesquisa de campo foi feito um 

levantamento de dados na empresa juntamente com o responsável pela área de 

vendas. 

 A técnica de pesquisa foi instrumental e com base na documentação. A 

pesquisa instrumental foi realizada através da aplicação de um questionário. 

Segundo Naresh (2001, p. 274) o questionário é a “técnica estruturada para coleta 

de dados, que consiste de uma serie de perguntas – escritas ou verbais – que um 

entrevistado deve responder”. A pesquisa baseada na documentação foi direta, com 

pesquisa bibliográfica e indireta com pesquisa em banco de dados e entrevistas com 

os sócios da empresa. 

 Para a seleção da amostra, foi utilizada a pesquisa não probabilística, pois as 

amostras da mesma não podem ser estimadas. Dessa forma foi efetuada a 

aplicação do questionário a clientes em potencial e a clientes antigos. Segundo 

Mattar "Uma razão para o uso de amostragem não probabilística pode ser a de não 

haver outra alternativa viável porque a população não está disponível para ser 

sorteada”. (Mattar, F. p. 157 apud Tânia Modesto Veludo de Oliveira) 

 A seleção de amostra foi calculada pela formula de amostra não probabilística 

com erro amostral de 1%. O resultado foi de 37% do total de 50 clientes, dessa 

forma o questionário será aplicado em 10 clientes. O número de clientes é baixo 

devido ao grande valor agregado que existe em um imóvel.  
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6. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

A seguir, será apresentada a organização, sua missão, valores e princípios 

juntamente com seus diferencias para destaque de seus empreendimentos. 

Identificação da Organização 

Razão Social: Bianchini Empreendimentos Imobiliários Ltda  

Endereço: Rua Coronel Lolico, 522 - Centro - CEP 99950-000 Tapejara/RS 

Telefone: (54) 3344-1955 

E-mail: vendas@bianchiniempreendimentos.com.br 

CNPJ: 94.201.324/0001-31 

 

 

6.1 Histórico 

 

 

Em fevereiro de 1955, Antônio Bianchini chegou a Tapejara, na época ainda 

distrito de Passo Fundo. Com seus conhecimentos na área de calçados, inicia um 

pequeno comércio.  

Com o passar dos tempos, o envolvimento familiar com os negócios 

proporcionou melhorias em todas as áreas desenvolvidas diversificando as 

atividades e formando assim o Grupo Bianchini composto por Loja de Calçados e 

Confecções (Bianchini Center Modas), Construção Civil (Bianchini 

Empreendimentos) e a Indústria de Plásticos (Bianchini Indústria de Plásticos).  

A Bianchini Empreendimentos Imobiliários, foi fundada em 1991, gera 

atualmente em Tapejara cerca de 100 empregos na área de construção civil, sendo 

que desses apenas 13 trabalham no Administrativo da empresa. As obras são 

construídas com matérias da melhor procedência, e em locais privilegiados, 

tornando-se um referencial para a região. A empresa investe constantemente em 

capacitação profissional, possibilitando uma abrangência em programas de 

desenvolvimento, treinamentos e palestras. Com esta visão voltada ao futuro é que 

mailto:vendas@bianchiniempreendimentos.com.br
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a Bianchini Empreendimentos vem mostrando seu trabalho, sempre e, o principal, a 

garantia de que o investimento do cliente foi um ótimo negócio com muita solidez. 

Na figura 1, o escritório da empresa localizado no centro de Tapejara. 

 

Figura 1 

Fonte: Site www.bianchiniempreendimentos.com.br 

 

 

 Missão, Valores, Princípios e Negócios da Empresa 

 

 

 6.2 Missão 

 

 

 “Construir e comercializar imóveis residenciais e comerciais, que deem 

melhores condições de vida aos nossos clientes.” 

  

 

6.3 Valores 

 

 

 “Respeito aos colaboradores, clientes, comunidade e meio ambiente.” 
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 6.4 Princípios 

 

 

 Prioridade ao cliente e perpetuidade da empresa, retorno aos cotistas, 

decisões rápidas e justas crescimento e valorização do quadro de funcionários. 

 

 

6.5 Negócio 

 

 

 Construção, comercialização de imóveis, implantação de loteamentos, 

locação residenciais e comerciais e exploração agro florestal. 

 

 

6.6 Solidez 

 

 

 O Sucesso da empresa é reflexo da união de três conceitos: localização dos 

imóveis, preço e forma de financiamentos. Com essa estrutura a empresa permite 

reduzir o período de obra e entregar seus imóveis em curto prazo. 

 

 

6.7 Sustentabilidade 

 

 

Dentre as ações sustentáveis promovidas pela empresa está: manter muros 

de seus empreendimentos limpos e pintados e manter um padrão de fixação de 

placas nos muros, isso aproxima a construtora de seus públicos e demonstra 

respeito pelos ambientes escolhidos para suas obras e futuros lares de seus 

clientes. A empresa faz uso de madeira certificada e de procedência reconhecida, 
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seus loteamentos com área verde sempre limpa, replantando arvores sempre que 

necessário. 

 

 

6.8 Relacionamento com clientes 

 

 

Dentro da política de respeito e transparência para com seus clientes, a 

Bianchini mantém um departamento de relacionamento com clientes, com o objetivo 

de informar, esclarecer duvidas e solucionar possíveis problemas. 

A empresa busca excelência no atendimento gerando um clima de 

cordialidade, respeito em um ambiente dinâmico e saudável para clientes e 

colaboradores. 

 

 

6.9 Assistência Técnica  

 

 

A empresa Bianchini Empreendimentos transcende a responsabilidade legal, 

por prezar pela satisfação dos clientes. Possui uma ferramenta a disposição do 

cliente para solicitação de manutenção conta com uma cadeia de parceiros que 

permitem atendimento imediato, organizado e profissional com acompanhamento 

continuo. 

 

 

 6.10 Arquitetura 

 

 

A construtora investiu muito no desenvolvimento de um projeto arquitetônico 

capaz de atender as exigências de conforto, segurança e racionalidade de espaço, 
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sem onerar o preço final dos imóveis. Todas as obras possuem uma arquitetura 

moderna, criada por uma colaboradora formada na área. 

 

 

6.11 Bianchini Online 

 

 

A Bianchini possui o site www.bianchiniempreendimentos.com.br, essa 

ferramenta eletrônica exibe o andamento de todas as obras, possibilita a 

visualização de fotos, plantas, detalhes de empreendimentos e promoções para um 

atendimento personalizado ao cliente.  

 

 

6.12 Portfólio de Obras  

  

 

 A empresa possui dezoito edifícios concluídos e entregues a seus moradores 

alguns são Meridional Residencial, Edifício São Paulo, Mônaco Residencial (figura 

2), Avenida Sete Bloco A e B, Monte Carlo, entre outros. 

 

2.Monaco Residencial 

Fonte: www.bianchiniempreendimentos.com.br 

 

 

Possui ainda dois condomínios para locações de apartamentos e sala comercial o 

Condomínio 911 e o Edifício Regina (foto 3). 

 

http://www.bianchiniempreendimentos.com.br/
http://www.bianchiniempreendimentos.com.br/
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3. Edifício Regina 

Fonte: www.bianchiniempreendimentos.com.br 

  

 

O Profissional Center foi desenvolvido somente com salas comerciais e toda 

uma estrutura diferenciada para seus compradores. Atualmente, quatro novos 

projetos estão em andamentos sendo eles Residencial Munique, Versatti e Millano e 

o Personal Tower (figura 4) que possui um apartamento exclusivo por andar.  

 

4. Personal Tower 

Fonte: www.bianchiniempreendimentos.com.br 

 

 

 Ainda constam em seu portfólio quatro loteamentos três nesta cidade 

(Loteamento Bianchini, Loteamento do Parque, Loteamento do Pórtico) e um em 

Ibiaçá (Loteamento Ibiaçá). No total a Bianchini possui vinte e nove 

http://www.bianchiniempreendimentos.com.br/
http://www.bianchiniempreendimentos.com.br/
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Empreendimentos Imobiliários com diversas estruturas que se adéquam as 

necessidades de seus clientes. 

 

 

6.13 Administrativo 

 

 

 O setor administrativo da empresa fica sob supervisão dos sócios gerentes da 

Empresa Odil Leo Bianchini e Claudio Bianchini. 

 

 

6.14 Setor de Vendas 

 

 

 A área de vendas é responsável pelo atendimento a todos os clientes 

externos e internos da empresa, tanto para venda de imóveis ou salas comerciais 

quanto para locação das mesmas.  

 Além das vendas, o setor também faz a negociação de prazo e valor e a 

atualização lista de preço dos imóveis e salas.  

 Para divulgação dos imóveis a venda, o setor tem sob sua responsabilidade a 

elaboração dos materiais gráficos e de divulgação. Os materiais gráficos são em sua 

maioria folders de todas as obras que ficam a disponibilidade dos clientes e 

permitem uma visão de como o apartamento ficará depois de concluído. No folder já 

existe o desenho da planta do apartamento que permite ao cliente ir montando ele 

antes da obra encerrar.  

 A propaganda dos imóveis também é divulgada em rádios de toda a região, 

nos jornais de maior circulação regional e em outdoors espalhados pela cidade. 

 Juntamente com a área de arquitetura, faz o projeto de novos lançamentos 

sempre se preocupando com a comodidade, o bem estar e a satisfação do cliente 

que é seu maior objetivo. 
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 Quanto à locação de apartamentos e salas, o setor faz o atendimento ao 

cliente, colhe as assinaturas necessárias no contrato e programa reformas caso elas 

sejam necessárias.  

 A empresa investe na divulgação de suas obras, pois tem como objetivo 

manter seus clientes bem informados e dessa forma transmitir confiança e 

credibilidade. 

 

 

6.15 Prêmio Marcas Legitimas 

 

 

O premio Marcas Legitimas existe há quatro anos. Ele é realizado pelo Jornal 

O Caiobá com o apoio da Agência H e da Radio Caiobá FM. A premiação se 

consolida como o principal evento de estilo de Tapejara e segue agraciando as 

marcas mais queridas da população. 

Em 2012 o Grupo Bianchini foi grande agraciado na Pesquisa com dez 

prêmios, todas as empresas do grupo receberam um reconhecimento por seu 

trabalho. A surpresa desse ano foi de que a Marca Bianchini é a mais lembrada pela 

população da região. De forma espontânea a maioria dos entrevistados (12,35%) 

escolheu a Bianchini como sua marca favorita. Uma grande loja de confecções, uma 

construtora, uma das maiores indústrias de Tapejara, grandes e constantes 

investimentos em propaganda deixam a marca Bianchini sempre na mente da 

população. Por isso, além desse, foram outros oito prêmios que tornaram a Bianchini 

a grande vencedora dessa edição. Os prêmios conquistados foram os seguintes: 

 
 
Bianchini Center Modas:  
Ouro: Venda de Calçados 
Ouro: Moda Feminina 
Ouro: Atendimento 
Ouro: Marca Mais Lembrada 
Prata: Moda Masculina 
Prata: Esporte  
Prata: Marca Tapejara 
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Plasbil Revestimentos: 
Prata: Indústria 
Prata: Responsabilidade Social/Ambiental  
 
Bianchini Empreendimentos: 
Prata: Construtora 
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7. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 7.1 Conceitos de Marketing 

 

 

Existem inúmeras definições de marketing, segundo Levitt, é o “processo de 

atrair e manter cliente”. Enquanto Kotler cita que “marketing é uma orientação da 

administração que via proporcionar a satisfação e o bem estar do consumidor, a 

longo prazo, como forma de satisfazer aos objetivos e às responsabilidades das 

organizações”. (apud ROCHA e CHRISTENSEN – Marketing Teoria e prática no 

Brasil 1986, p.21) 

O marketing atualmente também está ligado ao relacionamento com clientes. 

Segundo Grönros “marketing é estabelecer, manter e ampliar o relacionamento com 

consumidores e outros parceiros, para obter lucratividade, com base em objetivos 

comuns das partes envolvidas.” (GRÖNROS1997, p.331) 

Percebe-se que o marketing tem como seu objetivo todas as necessidades do 

cliente. Para Kotler “o conceito de marketing afirma que a chave para atingir os 

objetivos da organização consiste em determinar as necessidades e os desejos dos 

mercados alvos e satisfazê-los mais eficaz e eficientemente do que os 

concorrentes.” (KOTLER, 1989, p.46) 

O conceito de Marketing tem sido expresso de vários modos, além de buscar 

a satisfação do cliente, ele possibilita a criação de uma proposta de valor ao cliente 

Para Kotler, o marketing para as empresas é “fazer tudo ao nosso alcance para 

transformar o dinheiro de nosso cliente em valor, qualidade e satisfação” (PENNEY, 

apud KOTLER, p. 46).  

 O Marketing é busca pela satisfação da necessidade de um cliente ou um 

grupo de clientes. Para que essa necessidade seja suprida, foi necessária a criação 

de um produto, sua divulgação e a criação de um custo. Para Kotler  
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“Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos 

obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de 
produtos de valor com outros. Esta definição de marketing baseia-se nos 
seguintes conceitos central: necessidades, desejos, e demandas; produtos 
(bens, serviços e ideais); valor, custo e satisfação; troca e transação; 
relacionamentos e redes; mercados; e empresas e consumidores 
potenciais.” (KOTLER, 1997 p. 27). 

 

 

 O marketing possui duas definições básicas, ele pode ser dividido como 

marketing social e gerencial. A vontade do cliente criou o marketing social que para 

Kotler é “um processo de social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que 

necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos e 

serviços de valor com outros”. (KOTLER, 2006, p. 4) O marketing gerencial é focado 

no setor de vendas. Segundo Kotler é “a arte de vender produtos” (KOTLER, 2006, 

p.4) 

 Analisar os consumidores, suas necessidades e criar um produto novo para 

atender a elas são buscas constantes de todas as empresas. Conhecer o cliente, 

saber qual produto ou serviço ele busca no momento, manter um padrão de 

qualidade no atendimento e criar um alto valor de entrega são itens que despertam a 

vontade do cliente comprar. Kotler acredita que “o objetivo do marketing é conhecer 

e entender o cliente tão bem que o produto o serviço seja adequado a ele e se 

venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a 

comprar.” (KOTLER, 2006, p. 4) 

 

   

7.2 Os Canais de Marketing 

 

  

 Com o objetivo de atingir o mercado-alvo com seus produtos, as empresas 

começaram a utilizar canais de marketing. Esses canais de marketing são maneiras 

de divulgação da empresa e de sue produto. Para Kotler (2000) as empresas atuais 

utilizam três tipos de canais de marketing: 
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- Canais de Comunicação: para a divulgação das idéias em revistas, jornais, 

televisão, cartazes, na internet em geral, outdoors, entre outros. A estrutura da loja e 

sua organização também funcionam como canal de comunicação.  

- Canais de distribuição: para demonstrar ou distribuir dos produtos tangíveis aos 

clientes.  

- Canais de vendas: para realizar transações com compradores potenciais. Esses 

canais de vendas são todos os canais que facilitam as transações de venda. 

 

 

7.3 Mix de Marketing 

 

 

 O mix de marketing são diversas formas e ferramentas que a empresa busca 

utilizar para receber um retorno de seus clientes. Para Kotler “Mix de marketing (ou 

composto de marketing) é o conjunto de ferramentas que a empresa utiliza para 

perseguir seus objetivos de marketing no mercado alvo.” (KOTLER, 2000, p.37) 

 Esse mix de ferramentas foi dividido em quatro grupos: Produto, Preço, Praça 

e Promoção: 

- Produto: O produto ou a prestação de serviço é a primeira escolha a ser feita para 

que a empresa seja prospera. Ele pode ser tangível, intangível, uma prestação de 

serviço ou até mesmo uma idéia. Atualmente, o produto passa por adaptações para 

se adequar a necessidade do cliente, pois segundo Kotler "Produto é algo que pode 

ser oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo" (KOTLER, 

2000, p. 416) 

- Preço: O preço nada mais é que o valor do produto. Segundo Nickels e Wood o 

preço é "a quantidade de dinheiro ou algo mais de valor que a empresa pede em 

troca de um produto". (NICKELS e WOOD, 1999, p.222) 

- Praça: A praça é o ponto de venda do produto. Toda a vez que o cliente gostar do 

espaço da loja, da organização das mercadorias e do bom atendimento ele retornará 

e indicará o estabelecimento para amigos e conhecidos. 
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- Promoção: A promoção é uma forma de publicidade, tem como objetivo a 

divulgação do produto. Ela é uma forma de comunicação entre a empresa que oferta 

e o cliente que procura por determinado produto. Para Nickels e Wood (1999, p.320) 

"O objetivo da comunicação integrada de marketing é manter um diálogo com os 

clientes e outros grupos de interesse, permitindo que a empresa responda de forma 

rápida à suas necessidades e desejos em constante mutação" (NICKELS e WOOD 

1999, p. 320) 

 Todas as ferramentas do mix de marketing utilizam principalmente os canais 

de comunicação. As empresas necessitam a divulgação do produto para o cliente, 

Segundo Kotler e Keller “decisões de mix de marketing devem ser tomadas para que 

se exerça influencia sobre os canais comerciais, bem como sobre os consumidores 

finais”. (KOTLER e KELLER 2006, p.17)  Somente os consumidores finais podem 

dar o retorno que esse mix busca dos produtos oferecidos pela empresa. 

 A figura 5 representa um esquema dos 4P’s do Marketing. 

 

Figura 5: Os 4P’s do mix de marketing 
Fonte: Kotler, Philip; Keller Lane Kavin (2006, p. 17) 
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8. Satisfação do Cliente 

 

 

8.1 Valor e Satisfação do Cliente 

 

 

 Os clientes atuais possuem um amplo numero de produtos, marcas e 

fornecedores disponíveis no mercado, então eles buscam em produtos não apenas 

o custo, mas também o valor que ele lhe trará após a sua compra. Com o grande 

numero de empresas que fabricam os mesmos produtos ou prestam os mesmos 

serviços, os clientes analisam o preço, a qualidade e o valor que o produto irá 

oferecer a eles. Kotler define o valor entregue ao cliente como sendo 

 

 

“a diferença entre o valor total para o cliente e o custo total para o cliente. O 

valor total para o cliente é o conjunto de benefícios que os clientes esperam 
de um determinado produto ou serviço. O custo total para o cliente é o 
conjunto de custos em que os consumidores esperam incorrer para avaliar, 
obter, utilizar, e descarta um produto ou serviço”. (KOTLER 2000, p.56) 

 

 

 Quando se trata de custos ao cliente, em muitos casos para efetivar a venda 

as empresas oferecem descontos, maior prazo de pagamento e entrega rápida.  

 A empresa que vende um produto de certa forma agrega valores a ele. O 

cliente vê isso como benefícios que serão fornecidos após a aquisição do produto. A 

proposta de valor, segundo Kotler e Keller “consiste em todo um conjunto de 

benefícios que a empresa promete entregar; é mais do que o posicionamento central 

da oferta”. (KOTLER E KELLER, 2006, p.141) Se a entrega de valor ao cliente for 

alta, ou seja, se todos os benefícios que o cliente espera forem atingidos, a empresa 

terá um cliente fiel. A fidelidade, segundo Oliver é “um compromisso profundo de 

comprar ou recomendar repetitivamente certo produto ou serviço no futuro”. 

(OLIVER, apud KOTLER 2006, p.141) 



 

 

 

31 

 

 Todo esse sistema de valor para o cliente se resume em experiências que ele 

terá após a compra do produto. Se as experiências foram positivas, ele estará 

satisfeito com a empresa e o produto. Caso isso não aconteça, um cliente 

insatisfeito pode dar sérios problemas para a empresa. 

 

 

8.2 Conceitos de Satisfação do Cliente 

 

 

A satisfação do cliente para Kotler “consiste na sensação de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) 

percebido de um produto em relação ás expectativas do comprador.” (KOTLER, 

2000, p.58). Se o produto comprado não satisfaça a necessidade do cliente ele 

estará insatisfeito, se alcançar a necessidade ele ficará satisfeito ou até mesmo 

encantando com o produto. 

O conceito de satisfação atualmente está diretamente ligado ao bem estar do 

cliente. Segundo Rossi  e Slongo: 

 

 

“É mais consistente com as visões existentes na psicologia econômica, em 

que a satisfação é igualada com a noção subjetiva de bem-estar (Van Raaj, 
1981; Wärneryd, 1988) e na economia, aonde satisfação vai além da 
utilidade econômica esperada e encampa a utilidade do consumo pós-
compra (Johnson, Anderson e Fornel, 1995, apud Carlos Alberto Vargas 
Rossi e Luis Antonio Slongo).” 

 

 

Então, o cliente não está focado apenas na compra do produto, mas também 

no nível de bem-estar que ele proporcionará após a sua compra.  

Para Belluzzo  

 

 

“a satisfação é o meio para a conquista e fidelização de clientes. 
Para a fidelidade em longo prazo é preciso expandir valor para o cliente 
com base na sua definição individual de valor. Todos os clientes devem ser 
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vistos como os pontos-chave em qualquer organização, e a maior 
preocupação com relação aos clientes devem ser com sua satisfação. 
(BELLUZZO, 1999 apud Haylla Meneses Ribeiro).” 

 

  

 

8.3 Atendimento ao cliente 

 

 

Toda a venda ou prestação de serviço é iniciada pelo atendimento. Para Rafael 

Mauricio Menshhein “o atendimento é o contato direto da empresa com seus 

clientes”.  

Um cliente bem atendido cria uma boa imagem da empresa, ajuda na sua 

divulgação na sociedade e colabora para a conquista de novos clientes. O bom 

atendimento gera uma relação mais duradoura e sólida entre clientes e empresa é a 

forma mais fácil de satisfazê-lo e conservá-lo.  

Como o mercado atual está muito competitivo, as empresas perceberam que 

seu diferencial pode ser exatamente o atendimento. Para aperfeiçoar essa área do 

marketing, as empresas estão investindo em treinamentos que para Rafael Mauricio 

Menshhein nada mais é que “aperfeiçoar as habilidades de cada colaborador.” Esse 

aperfeiçoamento é importante para o dia a dia da empresa tendo em vista o amplo 

conhecimento que os clientes atuais possuem das demais empresas no mercado. 

 

 

8.4 O valor do produto para o cliente 

  

 

 Devido a grande quantidade de produtos e marcas disponíveis no mercado 

atual, a venda de um produto não é apenas o tangível. Atualmente os clientes 

buscam em suas compras a satisfação de uma necessidade intangível. Segundo 

Rust, “o valor para o cliente é a avaliação objetiva feita pelo cliente, da utilidade da 

marca, com base em percepções daquilo que é dado em troca do que é recebido.” 

(RUST et al., 2000, p. 68 apud REGO et al) 
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 O valor do produto é baseado na sensação de recompensa que dará ao 

cliente após a sua compra. A marca do produto é diretamente associada a essas 

sensações. Para Rust 

 

 

 “são três os condutores do valor para o cliente: o preço, a qualidade, e a 
conveniência. Já o valor da marca pode ser definido como a avaliação 
subjetiva e intangível da marca pelo cliente, além e acima do valor 
percebido de forma objetiva.”  
(RUST et al., 2000, p. 81 apud REGO et al) 

 

 

 Após a divulgação da marca de um produto, os clientes constroem uma 

imagem dela e criam uma expectativa de valores da própria marca. As atitudes que 

envolvem a marca assim como a publicidade feita em torno dela e a satisfação do 

cliente após a compra do produto permite uma lealdade a marca. Para Leone “o 

valor da marca é composto por cinco componentes principais as associações da 

marca, a atitude da marca, as preferências e a lealdade à marca, as escolhas da 

marca e outros como serviços.” (LEONE et al. 2006 apud REGO et al) 

 Devido o avanço de tecnologia como a internet, os clientes possuem uma 

quantidade muito grande de acesso à informação sobre todos os produtos 

disponíveis no mercado. Kotler acredita que 

 

 

“com a ascensão de tecnologias digitais como a Internet, os consumidores 
de hoje, cada vez mais informados, esperam que as empresas façam mais 
do que se conectar com eles, mais do que satisfazê-los e até mais do que 
encantá-los. Os clientes agora têm um meio rápido e fácil de comprar 
fazendo comparações em sites. A internet também facilita a comunicação 
entre os consumidores e permitem que eles compartilhem informações 
sobre suas experiências com vários produtos e serviços.” (KOTLER, Philip, 
2006, p.139) 

 

 

 Como todo o cliente cria uma expectativa de valor sobre a compra de um 

produto, ele busca o maior valor possível dentro do custo que irá ter. Para o cliente 
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ficar satisfeito ele precisa que essa expectativa seja atendida. Kotler acredita que os 

clientes  

 

 

 
“avaliam qual oferta proporciona maior valor. Os clientes procuram sempre 
maximizar o valor, dentro dos limites impostos pelos custos envolvidos na 
procura e pelas limitações de conhecimento, mobilidade e renda. Eles 
formulam uma expectativa de valor e agem com base nela. A probabilidade 
de satisfação e repetição da compra depende da a oferta atender ou não a 
essa expectativa” (KOTLER, Philip, 2006, p.139) 

  

 

8.5 Medidas de satisfação dos clientes 

 

 

 A satisfação do cliente é a melhor forma de retê-lo. Para Kotler “a empresa 

deve medir a satisfação com regularidade porque a chave para reter clientes está 

em satisfazê-los.” (KOTLER, Philip, 2006, p.144).  

 Com um cliente satisfeito a empresa possui grandes chances de repetir a 

venda e ter uma boa imagem divulgada por ele. Kotler acredita que  

 

 

“um cliente satisfeito permanece fiel por mais tempo, compra à medida que 
a empresa lança produtos ou aperfeiçoa aqueles existentes, fala bem da 
empresa e de seus produtos, dá menos atenção a marcas e propaganda 
concorrentes e é menos sensível a preço.” (KOTLER, Philip, 2006, p.144).   

  

 

 Quando o cliente está satisfeito com o produto ele torna a comprar na 

empresa além de em muitos casos sugerir novos lançamentos ou mudanças nos 

produtos. Um cliente antigo já conhece toda a política da empresa e dessa forma 

não necessita que a empresa gaste tanto com a divulgação dessas informações. 

Kotler cita que nesses casos o cliente “sugere idéias sobre produtos ou serviços ou 

custa menos para ser atendido do que um cliente novo, uma vez que as transações 

já se tornaram rotineiras.” (KOTLER, Philip, 2006, p.144).   
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 Uma ferramenta importante para a medida de satisfação é monitorar a perda 

de clientes. Kotler sugere que as empresas devem “monitorar o índice de perda de 

clientes e contatar aqueles que pararam de comprar ou que mudaram para outro 

fornecedor para saber o motivo.” (KOTLER, Philip, 2006, p.144) É importante verificar 

porque os clientes deixaram de comprar na empresa ou mudaram de fornecedor, 

pois em muitos casos eles não ficaram contentes com o atendimento, com a entrega 

do produto ou o custo para ele está muito alto. 

 Como a internet é um mercado em que existem muitas informações 

disponíveis, as empresas precisam dar uma grande importância à satisfação de 

seus clientes. A internet permite que seus usuários compartilhem experiências e 

reclamações sobre os produtos comprados. Segundo Kotler  

 

 

“para as empresas centradas no cliente, a satisfação de seus clientes é ao 
mesmo tempo uma meta e uma ferramenta de marketing. Hoje, as 
empresas precisam estar especialmente preocupadas com o nível de 
satisfação do cliente porque a internet proporciona uma ferramenta para 
que os consumidores espalhem reclamações – assim como elogios - para o 
resto do mundo.” (KOTLER, Philip, 2006, p.144) 

  

 

 Quando a empresa percebe que seus clientes estão satisfeitos com seu 

atendimento ou produto é importante que ela faça a divulgação para que ela 

conquiste novos clientes e os torne fieis a sua marca. 

 

 

8.6 Produtos e serviços com qualidade 

 

 

 Segundo a Sociedade Americana para Controle de Qualidade: a qualidade é 

a totalidade dos atributos e características de um produto ou serviço que afetam sua 

capacidade de satisfazer necessidades declaradas ou implícitas. (Apud KOTLER, 

Philip,2000, p.79). Dessa forma, percebe-se que a qualidade do produto está 

diretamente ligada com a satisfação ou não de um cliente.  
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 Com o rápido acesso a informação e com a grande oferta de produtos e 

serviços, o cliente está cada vez mais exigente e não aceita um produto e pouca ou 

média qualidade. Segundo Kotler “um dos maiores valores que os clientes esperam 

de fornecedores é a alta qualidade de produtos e serviços.”  

 O conceito de qualidade quando muito bem exercido pela empresa faz com 

que seus produtos ou serviços tenham qualidade total. A Gestão da Qualidade Total 

(TQM – Total Quality Management) é uma abordagem para a organização que 

busca a melhoria continua de todos os seus processos, produtos e serviços. (Apud 

KOTLER, Philip,2000, p.79)  

 Para uma empresa atingir a qualidade total é necessário aplicar a qualidade 

na divulgação de seus produtos, no atendimento, na prestação de serviços e no 

marketing em geral e também na entrega dos produtos prontos. Para Kotler 

 

 

 “os gerentes de marketing têm duas responsabilidades em uma empresa 
voltada para a qualidade. Primeiro, eles devem participar na formulação de 
estratégias e políticas projetadas para auxiliar a empresa a vencer por meio 
da excelência na qualidade total. Segundo, eles devem entregar tanto 
qualidade de marketing quanto qualidade de produção. Toda atividade de 
marketing – pesquisa de marketing, treinamento de vendas, propaganda, 
atendimento ao cliente e assim por diante – deve ser realizada em 
conformidade com padrões elevados.” (KOTLER, Philip, 2000, p.79) 

  

 

 Quando uma empresa é de qualidade total ela certamente possui clientes 

satisfeitos. Como clientes satisfeitos voltam a comprar da empresa e exigem menos 

custos, a empresa também aumenta seu lucro. Segundo Kotler 

 

  

“existe uma estreita ligação entre qualidade de produtos e serviços, 
satisfação de clientes e lucratividade da empresa. Níveis mais elevados de 
qualidade resultam em níveis mais elevados de satisfação de clientes, ao 
mesmo tempo que sustentam preços mais altos e (freqüentemente) custos 
menores. (KOTLER, Philip,2000, p.79) 
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 Buscar a qualidade total de atendimento, produtos e serviços precisam ser 

metas diárias da empresa. Com a qualidade total ela faz com que seus clientes 

estejam satisfeitos, permite aumentar seus lucros e oferece a cada dia produtos que 

superem os valores esperados pelos consumidores. 

  

 

8.7 Os desejos e as expectativas dos consumidores 

 

 

 Quando o consumidor compra um bem ou um produto, ele cria sobre ele 

desejos e expectativas. O desejo de uma compra é baseando no presente enquanto 

a expectativa criada em relação ao produto é baseada no presente. Segundo os 

autores Spreng, Mackenzie e Olshavski  

 

 

“Expectativas são crenças sobre a probabilidade de que um produto seja 
associado a certos atributos, benefícios ou resultados, enquanto desejos 
são avaliações da extensão que esses atributos, benefícios ou resultados 
levam a realização dos valores pessoais. As expectativas são orientadas 
para o futuro e relativamente maleáveis, enquanto desejos são orientados 
para o presente e relativamente estáveis” (SPRENG, MACKENZIE E 
OLSHAVSKI, 1996 apud LARAN et al) 

  

 

 A satisfação de um cliente é a analise das expectativas de um produto 

adquirido comparado com o desempenho do produto. Em muitos casos o cliente 

espera de um produto muito mais desempenho do que ele realmente pode oferecer. 

Para Oliver  

 

 

“as expectativas podem ser categorizadas com base em seu nível de 
desejos, chamado de nível de expectativas desejado, estabelecendo a 
diferença entre “o que eu espero que o produto entregue para me 
satisfazer”  e “o que eu sei que quero”. A extensão entre esses conceitos é 
indefinida, pois a escala dos níveis que se quer é intencionalmente maior do 
que aquela dos níveis preditos, para indicar que os consumidores 
provavelmente desejam mais do que sabem que vão receber.”(OLIVER, 
1997, p.71 apud LARAN et al) 
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 Quando o consumidor compra um produto, ele é movido por uma 

necessidade ou um objetivo. A compra desse produto deve satisfazer ao máximo o 

seu desejo de compra. Para Spreng, Mackenzie e Olshavski “os desejos são 

definidos como os níveis de atributos e benefícios que o consumidor acredita que o 

levarão, ou estão associados, a valores de nível mais alto, sendo dirigidos pelas 

necessidades ou vontades das pessoas.” (SPRENG, MACKENZIE E OLSHAVSKI, 

1996 apud LARAN et al) 

 

 

8.8 A importância da Informação para o cliente 

 

 

Ter sempre a clientela satisfeita é um dos maiores desafios das empresas atuais. 

Para Domingos Orestes Chiomento  

 

 

 “o recurso fundamental para alavancar qualquer empresa é, sem duvida, a 
informação. A necessidade de informação clara, concisa e bem trabalhada é 
questão de sobrevivência, já que a globalização e a evolução tecnológica 
têm transformado radicalmente a forma como as empresas e seus 
consumidores se relacionam.” (CHIOMENTO, Orestes Domingos) 

 

 

Atualmente, o mercado oferece uma vasta opção de produtos, preços e marcas 

a seus clientes. Além de qualidade e preço, as empresas estão estabelecendo um 

relacionamento em longo prazo, pois sabem que clientes satisfeitos e bem 

informados voltam a comprar e colaboram com a boa divulgação da empresa e seu 

produto, enquanto clientes insatisfeitos e mal informados distribuem péssimas 

informações acerca dos produtos oferecidos pela empresa. 
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9. Marketing de Relacionamento 

 

 

9.1 Conceito de Marketing de Relacionamento 

 

 

 O marketing de relacionamento nada mais é que “a obtenção de satisfação 

dos consumidores e dos parceiros na cadeia de valor” (NICKELS E WOOD, 1999, 

p.273 apud CRESCITELLI Edson; IKEDA Ana Akemi) 

 O relacionamento da empresa com seus clientes é desenvolvido a todo o 

momento tanto na venda do produto quanto na produção do mesmo. Para 

Gummesson esse relacionamento 

 

 

 “... é influenciado por diversas áreas do marketing: o marketing tradicional, 
envolvendo o gerenciamento de vendas e o marketing mix (os 4P’s – 
produto, preço, praça e promoção); serviços de marketing; a rede de 
negócios industrial/comercial. Envolve também o gerenciamento dos 
programas de qualidade total (TQM), que na sua concepção moderna 
considera a percepção de qualidade do consumidor e seu nível de 
satisfação, ou seja, seu foco está na concepção de marketing” 
(GUMMESSON, 1999, p.7 apud CRESCITELLI Edson; IKEDA Ana Akemi 

  

  

 O marketing de relacionamento precisa transformar os possíveis clientes da 

empresa em clientes potencias, esses clientes potenciais têm intenção de comprar o 

produto. Kotler menciona que  

 

“o ponto de partida são os possíveis clientes, todos aqueles que 
presumidamente poderão comprar o produto ou serviço. A empresa trabalha 
detalhadamente junto a esses possíveis clientes para determinar quais são 
os mais prováveis clientes potenciais – aqueles que possuem um forte 
interesse potencial pelo produto e são capazes de pagar por ele.” (KOTLER, 
2000, p.72)  
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 Quando a empresa identifica seus clientes potenciais ela precisa converter 

eles em clientes eventuais e em seguida regulares. Para manter esse cliente, a 

empresa precisa transformar ele em preferencial, depois associados até o cliente ser 

um defensor da empresa. A partir desse ponto para Kotler “o maior desafio é 

transformar defensores em parceiros, quando o cliente e a empresa trabalham 

ativamente em conjunto” (KOTLER, 2000, p.72) 

 Para a empresa ganhar destaque em um mundo tão competitivo, ela precisa 

buscar a liderança no mercado utilizando a técnica de surpreender clientes tanto no 

atendimento quando na qualidade de seus produtos. Para Bogmann, “o marketing 

de relacionamento é um fator essencial para o crescimento e liderança da empresa 

no mercado, a rápida aceitação de novos produtos e serviços e a consecução da 

fidelidade do consumidor.” (Bogmann, 2002, apud Haylla Meneses Ribeiro).  

A figura mostra o processo de desenvolvimento de clientes. 

 

Figura 6: O processo de desenvolvimento de clientes 
Fonte: Kotler (2000, p.72) 
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O relacionamento com o cliente é formando por um conjunto de técnicas que 

inicia na venda do produto até o contato feito com ele ao longo do tempo. Stone e 

Woodcock definem marketing de relacionamento como “um conjunto de técnicas 

como vendas, comunicação e cuidado ao identificar seus clientes e manter um 

relacionamento empresa/cliente prolongado por muitas transações, sendo 

satisfatório para todos os envolvidos.” (Stone e Woodcock, 2002, Haylla Meneses 

Ribeiro 

 Com o avanço contínuo do mercado de oferta, as empresas perceberam a 

necessidade de manter um contato com seus clientes durante um período mais 

longo de tempo. Conforme Nickels e Wood, o marketing de relacionamento é, 

principalmente, o processo de estabelecer e manter relacionamentos de longo prazo 

que são mutuamente benéficos entre organizações e seus clientes e empregados. 

(Nickels e Wood, 1999, apud Haylla Meneses Ribeiro) 

 Manter um contato em longo prazo com o cliente e utilizar a publicidade e a 

propaganda como aliadas na divulgação dos produtos faz com que a empresa seja 

sempre lembrada pelo cliente. 

 

   

 9.2 Objetivo do Marketing de Relacionamento 

 

 

 Atualmente, devido a grande competitividade entre o mercado, as empresas 

perceberam que o importante não é apenas conquistar novos clientes, mas também 

fidelizar os antigos e dessa forma tornar a vender ser produto. 

 Para Renato Villela Mendes 

 

 

“O objetivo do marketing de relacionamento para a empresa – além de 
atender as necessidades dos seus clientes, oferecendo realmente o que 
eles desejam e simplesmente não “empurrando” produtos e serviços – é a 
lealdade, o qual ocorre somente quando os clientes percebem que a 
empresa está trabalhando para satisfazer os interesses dos seus 
consumidores. Afinal, o objetivo do marketing de relacionamento é a 
fidelização do cliente.” (MENDES, Renato Villela) 
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O marketing de relacionamento é focado na construção e manutenção de 

clientes a longo prazo. Para Kotler (2000:72) “o melhor marketing de relacionamento 

atualmente em prática é impulsionado pela tecnologia.” As empresas estão 

utilizando software, bancos de dados on-line, a criação de sites e e-mails para 

manter contato continuo com seus clientes. 

Com o passar do tempo, as empresas perceberam que os novos clientes 

geram um custo muito alto, pois elas precisam investir em publicidade, propaganda 

e sites para a divulgação de seu produto. Elas então resolveram investir em clientes 

antigos e fideliza-los. Segundo Gordon “Marketing de Relacionamento significa criar, 

manter a acentuar sólidos relacionamentos com seus clientes e público.” (apud 

Diego Berro) 

 O marketing de relacionamento é focado em estratégias que permitem lucro 

para a empresa em longo prazo e procura agregar valor a marca do produto. Para 

Patricia Marinho (2004) ele é o “conjunto de estratégias que visam o atendimento e a 

gestão do relacionamento entre a empresa e seus clientes atuais e potenciais, com 

o objetivo de aumentar a percepção de valor da marca e a rentabilidade da empresa 

a longo prazo.” (Apud Renato Villela Mendes). 

 O Marketing de Relacionamento permite o foco diretamente no cliente. Seus 

interesses, suas necessidades e suas expectativas. Ele permite um melhor 

conhecimento quais as necessidades futuras dos mesmos e permite que a empresa 

se adéque a elas. Para Thiago Cabrino  

 

 

“é através do relacionamento, que as organizações podem projetar e lançar 
ações voltadas aos clientes, buscando que esses se tornem cada vez mais 
próximos de seus produtos e/ou serviços, de forma a utilizá-los e 
recomendá-los a inúmeras pessoas, pois indiretamente e 
imperceptivelmente, reconhecem o valor do esforço e eles disponibilizados 
por aquela empresa que a todo o momento se preocupa com seu bem estar 
e atende prontamente suas solicitações.” (CABRINO, Thiago) 
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10.COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 A seguir seguem a interpretação dos dados levantados pela pesquisa. 

 

 

10.1 SEXO DOS ENTREVISTADOS 

 

 

 Entre os dez clientes que responderam ao questionário, conforme o gráfico 

abaixo, cinco são do sexo feminino (50%) e cinco são do sexo masculino (50%). O 

numero de clientes é relativamente baixo, pois a empresa possui em seu produto um 

alto valor agregado. 

 

Gráfico 1: Sexo dos entrevistados 

Fonte: o autor 
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 Dessa forma percebe-se que tanto as mulheres quanto os homens buscam a 

segurança adquirir o imóvel próprio.  

 As mulheres estão ganhando destaque no mercado de trabalho e buscando 

investir seu dinheiro em bens como casas e apartamentos. Segundo Fordelone "A 

mulher há alguns anos vem assumindo o papel de chefe de família e administradora 

do orçamento. Hoje em dia ela está sofisticando o consumo e a relação com o 

dinheiro" (Yolanda Federlone, da agência Estado)  

 

 

10.2 Você está satisfeito com o conhecimento demonstrado pelo atendente? 

 

 

 Entre os dez clientes que participaram da pesquisa seis clientes (60%) 

responderam estarem muito satisfeitos com o conhecimento demonstrado e quatro 

(40%) responderam estarem apenas satisfeitos com o conhecimento demonstrado 

pelo atendente. 

 

Gráfico 2: Você está satisfeito com o conhecimento demostrado pelo atendente? 

Fonte: o autor 
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 De certa forma todos os clientes da empresa estão satisfeitos com o 

conhecimento que o vendedor tem sobre os produtos que vende. Os clientes 

geralmente querem adquirir o produto, mas não tem informações suficientes para a 

compra do mesmo. Depois que o produto é divulgado diretamente ao seu publico 

alvo, os cliente tem a necessidade de pesquisar e conhece-lo mais. Segundo Kotler 

“o publico alvo está consciente do produto, mas não sabe nada mais sobre ele” 

(KOTLER, Philip, 2000 p. 575). Cabe ao vendedor fornecer as informações sobre o 

produto que está vendendo. 

 O atendente estabelece uma relação de comunicação com seu cliente 

expondo as características dos produtos, suas qualidades, sua localização e as 

vantagens que ele oferece. Para Kotler as comunicações entre vendedores e 

clientes “chamam a atenção e geralmente oferecem informações que podem levar o 

consumidor ao produto”. (KOTLER, Philip. 2000,p.585) 

 

 

10.3 O atendente demonstrou cordialidade durante o atendimento? 

 

 

 Conforme o gráfico abaixo, todos os clientes questionados (100%) 

responderam que o atendente teve cordialidade durante o processo de comunicação 

entre eles. 
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Gráfico 3: O atendente demonstrou cordialidade durante o atendimento? 

Fonte: o autor 

 

 

 Com toda a competição entre os produtos e as empresas, o atendimento ao 

cliente está tornando-se uma estratégia de conquista e fidelização dos mesmos. 

 Durante o atendimento o cliente formula um conceito sobre a empresa e 

sobre o profissional que o atendeu e não somente sobre o produto que foi oferecido.  

 A partir do momento em que o cliente procura o vendedor para adquirir um 

produto o vendedor passa a representar toda a empresa. Para Kotler “os 

vendedores servem de elo pessoal da empresa com os clientes. O profissional de 

vendas é a empresa para muito dos clientes dela. É ele que traz as tão necessárias 

informações sobre o cliente.” (KOTLER, Philip, 2000 p. 638). 

 A forma que o cliente é tratado no momento do atendimento em muitos casos 

pode ser o ponto decisivo na compra ou não do produto. Dessa forma é necessário 

ao atendente desenvolver ações ligadas a forma de atender e não somente ao 

produto. 
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10.4 O vendedor teve compreensão de sua necessidade? 

 

 

 Percebe-se no gráfico a seguir que entre os questionados todos afirmaram 

que o atendente compreendeu as suas necessidades quanto ao produto. 

 

Gráfico 4: O vendedor teve compreensão de sua necessidade? 

Fonte: o autor 

  

 

 Quando se ouve o cliente e é diagnosticada a sua necessidade o cliente 

percebe que a empresa deposita importância em seus interesses. Ser comunicativo 

com o cliente aumenta a capacidade de relacionamento e abre as portas para 

futuros negócios. 

 Satisfazer as necessidades utilitárias do produto e seus principais atributos 

permite ao cliente conhece-lo melhor. Para Solomon “a satisfação de necessidades 

utilitárias implica que os consumidores enfatizarão os atributos objetivos e tangíveis 

dos produtos.” (SOLOMON, Michael R., 2002, p.97) 
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 Além da necessidade de utilização de um produto, o cliente cria uma 

expectativa em relação a sentimentos com a compra do produto. Para Solomon 

 

 

“ as necessidades helônicas são subjetivas e próprias das experiência: os 
consumidores poderão acreditar que um produto vai atingir suas 
necessidades de alegria, autoconfiança, fantasia, atc.” (SOLOMON, Michael 
R., 2002, p.97) 

 

 

 Compreender e atender a necessidade do cliente e saber qual o produto certo 

para aquele momento tornam-se partes importantes para a compra do produto e a 

satisfação do cliente. 

 

 

10.5 A abordagem do assunto foi de forma clara e objetiva? 

 

 

 Segundo pesquisa efetuada conforme o gráfico a seguir, todos os clientes 

afirmaram que o atendimento foi de forma clara e objetiva. 
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Gráfico 5: A abordagem do assunto foi de forma clara e objetiva? 

Fonte: o autor 

 

  

 Quando se cria um elo de comunicação entre o cliente e o vendedor é 

importante que as informações passadas entre eles sejam de fácil interpretação. 

Com informações claras e objetivas o cliente sente-se seguro tanto no atendimento 

prestado quanto para a compra do produto.  

 Uma boa comunicação entre a empresa e o cliente é essencial para que o 

produto seja vendido. Para Shimp “a comunicação é o processo pelo qual os 

pensamentos são transmitidos e o significado é compartilhado entre pessoas ou 

entre organizações e pessoas.” (SHIMP, Terence A. 2002, p. 31). 

 Com a utilização dos canais de marketing para atingir o mercado alvo, a 

empresa compartilha informações com todos os clientes e com o próprio mercado 

que exige cada vez mais das empresas e de sua publicidade.  
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10.6 Durante o atendimento você ficou satisfeito? 

 

 Com a aplicação da pesquisa afirmou-se, conforme gráfico abaixo, que entre 

os clientes 50% ficaram muito satisfeitos e 50% ficaram apenas satisfeitos durante o 

atendimento.  

 

Gráfico 6: Durante o atendimento você ficou satisfeito? 

Fonte: o autor 

  

 

 Com um mercado bem competitivo as empresas estão buscando cada vez 

mais manter um relacionamento excelente com seus clientes e fazer do atendimento 

um elo entre empresa e cliente. 

 Deixar o cliente satisfeito durante o atendimento é despertar no cliente a 

vontade de comprar o produto e divulgar ele pra outras pessoas. Um cliente bem 

atendido e satisfeito volta a comprar na empresa. Segundo Kotler “a decisão de um 
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cliente de permanecer fie ou rejeitar é a soma de muitos pequenos encontros com a 

empresa.” (KOTLER, Philip, 2000, p.59). 

 Para satisfazer o cliente é importante mostrar o produto, suas características, 

sua estrutura e sua localização. Detalhar o produto faz com que o cliente crie um 

valor e avalie melhor a oferta do mercado. 

 

 

10.7 Os materiais apresentados pelo atendente possuem fácil compreensão? 

 

 

 Com o levantamento feito através da aplicação do questionário verificou-se 

que todos os questionados afirmaram que os materiais apresentados pelo atendente 

são de fácil compreensão. 

 Esse fato é bem positivo para a empresa, pois folders, sites e sistemas on-line 

permitem ao cliente uma melhor visibilidade do produto oferecido. 

 

Gráfico 7: Os materiais apresentados pelo atendente possuem fácil compreensão? 

Fonte: o autor 
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 Com a necessidade de manter o cliente bem informado as empresas estão 

criando folders, cartazes e sites que possam ajudar na hora de mostrar o produto ao 

cliente.  

 Além do vendedor outras pessoas estão envolvidas na demonstração do 

produto ou até mesmo na decisão de compra. Clientes antigos, funcionários da 

empresa e até mesmo conhecidos do cliente ajudam a descrever o produto sabendo 

ou não se ele atende a necessidade procurada. 

 A evolução do mercado de das próprias necessidades dos clientes tem criado 

uma nova tendência chamada comunicação integrada de marketing (CIM). Para 

Shimp  

 

 

“essa tendência é um dos mais importantes desenvolvimentos de marketing 
dos anos 90. No passado, as empresas normalmente tratavam os 
elementos de comunicação como atividades teoricamente separadas, 
enquanto que a filosofia atual de marketing sustenta que a integração é 
absolutamente imperativa para o sucesso”. (SHIMP, Terence A. 2002 p.39)  

 

 

 Dessa forma percebe-se que a comunicação e a apresentação de materiais 

como folders, cartazes e fotos em sites estão tornando-se ferramentas de grande 

importância para a conquista de clientes.  
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10.8 Você está satisfeito com o atendimento prestado? 

 

 

 Entre os clientes que responderam ao questionário, 50% informaram estarem 

muito satisfeitos com o atendimento prestado e da mesma forma 50% informaram 

estarem satisfeitos. Isso é um bom resultado para a empresa pois mostra que a 

empresa está bem preparada para atender e fidelizar um cliente. 

 

Gráfico 8: Você está satisfeito com o atendimento prestado? 

Fonte: o autor 

 

 

 A satisfação do cliente é gerada por uma sensação de bem estar após a 

compra do produto. Com a criação de valores e expectativas entre o cliente e o 

produto, a empresa precisa fazer com que esses valores e essas expectativas sejam 

atendidos.  

 Além de satisfazer os clientes a empresa também precisa entregar a ele 

produtos com qualidade total. Para Kotler “qualidade total é o segredo para criar 
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valor e satisfazer o cliente. E, assim como o marketing, ela é obrigação de todos.” 

(Kotler, Philip 2006, p.145).  

 Com a grande quantidade de informações disponíveis no mercado os clientes 

fizeram com que a empresa considere sua satisfação uma meta e uma ferramenta 

que ajuda na divulgação da empresa. O marketing está totalmente envolvido com a 

satisfação dos clientes, pois segundo Kotler  

 

 

“Fazer marketing significa satisfazer as necessidades e os desejos dos 
clientes. O dever de qualquer negocio e fornecer valor ao cliente mediante 
lucro. Em uma economia extremamente competitiva, com compradores 
cada vez mais racionais diante de uma abundancia de opções, uma 
empresa só pode vencer ajustando o processo de entrega de valor e 
selecionando, proporcionando e comunicando um valor superior.” (KOTLER, 
Philip, 2006 p.34) 

 

 

 Conquistar o cliente no momento do atendimento, oferecer a ele produtos 

com alto valor agregado e com qualidade total são métodos que proporcionam ao 

cliente satisfação total e em alguns casos a fidelização do mesmo. 

 

 

10.9 Qual o nível de satisfação no atendimento? 

 

 

 Entre os 10 questionados, nove (90%) informaram que seu nível se satisfação 

está muito bom e apenas um (10%) informou que seu nível de satisfação é bom. 

Isso é um ótimo resultado para a empresa pois seus clientes estão de certa forma 

satisfeitos com o atendimento. 
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Gráfico 9: Qual o nível de satisfação no atendimento? 

Fonte: o autor 

 

 

 A satisfação dos clientes é de suma importância para a existência de uma 

empresa. Para Ilha “saber o que os clientes querem receber, suas necessidades e 

dificuldades são fatores determinantes para boas relações e para a produtividade da 

empresa.” (ILHA, Leticia Helena, 2004) 

 Com a evolução do mercado e das necessidades dos clientes está cada vez 

mais difícil saber o que os clientes querem e precisam. Com isso as empresas 

aprenderam que precisam ouvir cada vez mais seus clientes. Segundo Ilha  

 

 

“É vital ouvir e atender às necessidades e preferências de cada cliente. 
Para aumentar a satisfação dos clientes à empresa tem de fazer mais do 
que ouvir simultaneamente o que os clientes dizem. A empresa precisa 
também descobrir o que há por trás dos componentes externos do 
comportamento dos clientes (o que compram como compram e quando 
compram). Se a empresa não souber o que se passa nos corações e nas 
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mentes dos clientes e não integrar essas informações às expectativas 
externas, o quadro não está completo. (ILHA, Leticia Helena, 2004)” 

 

 

 Uma empresa precisa também inovar em seu atendimento para criar 

vantagens competitivas no mercado atual. Pesquisas de satisfação deixam os 

clientes mais seguros em relação a confiabilidade da empresa e ajuda na percepção 

de que ela valoriza sua opinião. Cobra afirma que 

 

 

 “Através da identificação de necessidades de atendimento não satisfeitas, 

uma empresa pode conseguir importantes vantagens competitivas. Ao 

inovar no atendimento, uma empresa pode se destacar da sua 

concorrência, ganhando pontos importantes na disputa de mercado. As 

pesquisas de satisfação também transmitem para os clientes a mensagem 

de que a empresa preocupa-se com o bem-estar e valoriza a contribuição a 

respeito do seu processo de prestação de serviços.” (Cobra 1993, p.24, 

Apud ILHA, Leticia Helena, 2004) 

 

 

 Satisfazer os clientes não é um tarefa impossível mas cada vez mais os 

clientes estão exigindo produtos novos, com inovações e com qualidade total. O 

mercado exige das empresas produtos inovadores que surpreendam os clientes e 

que tenham valores agregados. 
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11. PROPOSTAS E CONCLUSÃO 

 

 

 A seguir será apresentada a proposta de intervenção aplicada na empresa 

Bianchini Empreendimentos e a conclusão da monografia. 

 

 

11.1 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

 Através da aplicação do questionário, contatou-se que a empresa está bem 

estruturada na área de vendas mantendo seus clientes satisfeitos com o 

atendimento, com a cordialidade que são tratados e podendo ter acesso a 

informações complementares com o auxilio do material apresentando durante o 

atendimento. 

 Durante a pesquisa contatou-se que a variação foi entre muito satisfeitos e 

satisfeitos mostrando que a empresa está desenvolvendo bem suas ferramentas 

direcionando seu foco direto no cliente fazendo com que perceba sua importância na 

empresa.  

 Mesmo com a pesquisa apontado que a empresa está bem posicionada em 

questão de atendimento, é necessário que ela sempre se mantenha atualizada 

oferecendo a seus funcionários treinamento voltado para a área de atendimento ao 

cliente bem como a forma de fidelização dos mesmos.  

 Deve-se levar em conta que em um mercado tão competitivo como o atual e 

que oferece muitos produtos similares existe uma grande concorrência entre as 

empresas do mesmo ramo, então se precisa focar cada vez mais nos clientes 
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buscando formas de relacionamento a longo prazo e produtos que ofereçam 

qualidade  total e que surpreendam cada vez mais o publico alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

59 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 Devido a grande necessidade que as empresas estão enfrentando para 

conquistar seus clientes e devido a grande quantidade de oferta de produtos 

similares, as empresas estão cada vez mais preocupadas com a satisfação de seus 

clientes e buscam continuamente a fidelidade do mesmo. 

 Verificando a empresa trabalhada durante toda a pesquisa percebeu-se que 

está bem estruturada na área de atendimento aos clientes. A área de vendas está 

atingindo seus clientes de forma bem satisfatória e cordial e, além disso, a empresa 

está buscando passar informações concretas através de materiais de divulgação 

que são folders, sites com acesso facilitado e programas que auxiliam na 

visualização das obras. 

 Levando-se em conta os objetivos do marketing que são atrair, satisfazer e 

reter clientes percebe-se que o foco está todo no cliente e dessa forma é necessário 

oferecer produtos com qualidade e que satisfaçam a necessidade e as expectativas 

criadas pelos seus clientes, com a aplicação do questionário verificou-se que os 

clientes estão satisfeitos. 

 Com toda a disponibilidade de acesso a informação no mercado e com várias 

empresas no mesmo ramo a empresa necessita estar sempre atualizando seu 

atendimento e seu produto, mantendo seu foco voltado sempre para o cliente para 

não dar espaço para a concorrência. 
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APÊNDICE 

 

Questionário 

 

Pesquisa de Satisfação dos Clientes 

 

Sexo: ( ) Masculino          ( ) Feminino 

 

1) Você está satisfeito com o conhecimento demonstrado pelo atendente? 

( ) Muito Satisfeito   ( )Satisfeito   ( )Pouco Satisfeito    ( ) Insatisfeito 

 

2) O atendente demonstrou cordialidade durante o atendimento? 

( ) Sim                    ( ) Não 

 

3) O vendedor teve compreensão de sua necessidade? 

( ) Sim                    ( ) Não 

 

4) A abordagem do assunto foi de forma clara e objetiva? 

( ) Sim                    ( ) Não 

 

5) Durante o atendimento, você ficou satisfeito? 

( ) Muito Satisfeito   ( )Satisfeito   ( )Pouco Satisfeito    ( ) Insatisfeito 

 

6) Os materiais apresentados pelo atendente possuem fácil compreensão? 

( ) Sim                    ( ) Não 

 

7) Você está satisfeito com o atendimento prestado? 

( ) Muito Satisfeito   ( )Satisfeito   ( )Pouco Satisfeito    ( ) Insatisfeito 
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8) Qual o nível de satisfação no atendimento? 

( ) Muito Bom         ( ) Bom           ( ) Médio          ( ) Ruim 

 
 
 


