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RESUMO 
 
 

O mercado está cada vez mais competitivo o que leva as empresas a buscarem estratégias 
que as ajudem a se destacarem, e por isso a fidelização do cliente passa a ser um dos temas 
mais estudados nas organizações. Assim, as empresas querem descobrir como lidar com os 
clientes já existentes como também atrair novos clientes. O problema é que muitas empresas 
não conseguem manter um cliente fiel por falta de estratégia em fidelização, falta de bom 
relacionamento com o cliente ou até mesmo falta de interesse do próprio cliente. Porém uma 
empresa que utiliza desse recurso de fidelização como ponto forte se destaca perante seus 
concorrentes e assim se mantém no mercado, sendo uma empresa competitiva, forte e focada 
em alcançar seus objetivos. Este trabalho objetiva mostrar a importância da fidelização dos 
clientes, as ferramentas necessárias para a realização desse processo e a relação estratégica 
do marketing de relacionamento para atingir a satisfação do cliente. Este trabalho é relevante, 
pois mostra que ao utilizar esta ferramenta de relacionamento a empresa se capacita de forma 
a manter um alto nível de relacionamento com o cliente, auxiliando assim na conquista de sua 
satisfação e na fidelização. A concorrência está constantemente aumentando e por isso é 
fundamental oferecer um bom produto como também demonstrar atenção ao cliente, o que 
gera uma relação de confiança entre a empresa e seu cliente, isso porque ele está seguro 
quanto à aquisição do bem ou serviço que ele realizou. Um cliente satisfeito torna-se fiel a 
empresa, e conseqüentemente adquire mais produtos ou serviços da empresa e ainda indica 
essa mesma empresa para outras pessoas. É imprescindível para uma organização manter 
seus clientes, evitando assim uma grande perda, o que geraria uma baixa na cadeia de clientes 
da organização. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica fundamentada em livros de autores de 
renome na área, como também uma pesquisa de campo nas empresas Solução 
Impermeabilização e Confecções Alarich. Esta pesquisa mostrou que a fidelização dos clientes 
é de suma importância para a empresa e com esta ferramenta em pratica é possível atingir a 
satisfação e a confiança do cliente, o que o leva a ser fiel a empresa. Além da satisfação 
constatada pela entrevista de campo, foi constatado que após a implantação da ferramenta de 
fidelização houve um aumento significativo de venda de produtos por clientes, como também 
novos clientes que vieram através de indicações dos mesmos, comprovando assim que a 
fidelização dos clientes é essencial para as empresas que querem crescer no mercado 
atualmente e se manterem consolidadas e firmes no mercado competitivo do mundo moderno. 


