
www.giulianimarketing.pro.br                                                   Giuliani 
MARKETING 

 
 

Publicado no Jornal de Piracicaba, Caderno Opinião, P. A-3, 19 ago 1993.                                                                  1 

O marketing de relacionamento 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

As empresas recebem, cada vez mais, que o mundo dos negócios está 

tornando-se muito competitivo e a concorrência acirrada, as faz procurar novas formas 

de negociar, que são baseadas em estruturas do mercado altamente complexas. 

São cada vez maiores, as diferenças entre os consumidores. Quanto às 

estruturas dos mercados tornam-se cada vez mais competitivas e os mercados mais 

heterogêneos. Os mercadólogos já não podem conceber o conceito de marketing sob a 

ótica de fazer uma venda, “vender”, mas sim, na atual concepção, satisfazer as 

necessidades do cliente. 

Dizer-se que uma empresa deve estar sempre junto a seus clientes 

satisfazendo as suas necessidades parece ser tão inocente quanto banal, mas o 

grande problema é que a maioria delas pensa que realmente isso acontece e tem essa 

filosofia implantada, retratando-a em pôster na parede, no jornalismo. Ela também, faz 

parte da introdução de qualquer documento da empresa, é repetida exaustivamente, 

em reuniões ou em treinamentos, e com isso fica a ilusão de que a empresa é voltada 

para o cliente. Frases como “o cliente tem sempre razão” ou “nosso patrão é o cliente” 

levam a enganos de objetivos e, portanto, a erros nas ações. 

Muitas das grandes empresas que passaram grande parte da década 

anterior considerando seus consumidores como dispensáveis, mudaram sua estratégia, 

agora, procuram saber tudo o que é possível sobre seus fregueses, para conquistar sua 

fidelidade e conservá-la. Não se esqueça, como afirma Phillip Kotler em seu livro 

Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. “É cerca de 

cinco vezes mais barato manter um cliente antigo do que conquistar um novo”. As 

empresas portanto, devem conscientizar-se de que seus clientes não são meros 

compradores de produto. É importante ressaltarmos o conceito do marketing de 

relacionamento, que significa criar laços duradouros com os consumidores e fazê-los 
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felizes em relação à empresa. Esse relacionamento deve existir para que os clientes 

não abandonem a empresa, diante da primeira oferta interessante. Além do mais, fica 

mais barato conservar o cliente, pois, fazer com que um cliente antigo volte a comprar 

custa 3 dólares. 

O cliente não compra produtos, compra os benefícios destes, portanto, não 

devemos vender produtos e sim, entender qual a percepção dele em relação aos 

benefícios e surpreendê-lo com nosso atendimento. Essa atitude não é simplesmente a 

de uma venda é a de encantá-lo. 

Dois pesquisadores da área de negócios, Tom Peters e Robert Waterman, 

estudaram várias empresas bem sucedidas como Disney Productions, 3M, Mc 

Donald’s, Hewlett-Packard, FritoSay (Pepsi Co) e Procter & Gamble para descobrir os 

aspectos que as tornaram sólidas. Os resultados da pesquisa estão apresentados no 

livro que se tornou o mais vendido, sobre negócios, de todos os tempos: In Search Of 

Excellence traduzido para o português sob o título de Vencendo a Crise. Os dois 

pesquisadores, verificaram também, que essas empresas partilham uma série de 

princípios básicos de marketing e que cada uma delas se orgulhava de ter uma 

profunda compreensão de seus clientes, e mercados muito bem definidos. 

A necessidade crítica do marketing nas empresas de hoje deve enfatizar a 

importância de essas empresas dedicarem-se a tarefa de perceber, de servir e de 

satisfazer as necessidades dos clientes em um mercado alvo, bem estudado e definido. 

Cabe aqui indagarmos, quantos negócios são gerados por um cliente 

satisfeito? Ninguém sabe, embora existam conjecturas (uma das pesquisas mostrou 

que um cliente satisfeito fala para cinco outros de sua satisfação). 

E qual é o efeito surtido para uma empresa, por um cliente insatisfeito? 

Igualmente é impossível conhecer com precisão sua magnitude, (a mesma pesquisa 

indicou que um cliente insatisfeito conta seus dissabores para 15 pessoas). 
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Atualmente, as empresas vencedoras procuram não só deixar o cliente 

satisfeito, como exceder nisto, encantando-o tornando-o assim, um fiel consumidor de 

seus produtos/serviços, além de grande propagandista dos mesmos para seus amigos. 

Por outro lado o cliente insatisfeito é fatal para a empresa, não só faz reclamações 

formais à companhia, como procura proteger seus amigos, evitando que os mesmos 

comprem da citada firma. 

Portanto, os empresários precisam estar vigilantes a isso, procurando ouvir 

seus clientes para detectar suas dificuldades e imediatamente tomar as providências 

para a correção. 

Estabelecer o marketing de relacionamento é imprescindível, numa 

perspectiva de conceber o marketing de fora para dentro. 

Ele deve começar com um mercado bem definido, centrado nas 

necessidades dos consumidores, coordenando todas as atividades de marketing 

produzindo o que os consumidores desejam, satisfazendo-os e obtendo lucros. Não 

devemos esquecer que um cliente é uma pessoa que vem a nós com seus desejos, e 

nosso trabalho e satisfazê-los de uma maneira que seja lucrativa para ele e para nós. 

É sempre bom lembrar que custa mais caro conseguir um cliente novo que 

manter um antigo, e o cliente encantado com os serviços, e que volta para comprar 

mais, vale mais que dez clientes potenciais, ele vem sem necessidade de qualquer 

propaganda ou persuasão e talvez mesmo, traga um amigo. 

Quem ainda não agilizou o conceito de marketing de relacionamento, sem 

dúvida, deverá aplicá-lo. Agora colocar o cliente no poder é a necessidade competitiva. 

Cliente satisfeito fala bem do produto, da empresa e faz propaganda gratuita. 

Essa é a técnica usual entre as empresas bem sucedidas que lhe garantem o sucesso 

dos seus produtos no mercado. 

Cuidado! Muitas empresas afirmam praticar o conceito de marketing, mas não o fazem. 

Elas têm formas de marketing tais como um vice-presidente de marketing, 
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administradores de produto, planos de marketing, pesquisas de marketing, mas não a 

essência. Clientes satisfeitos é o alicerce da empresa, sem eles, ela fracassa. Procure 

sempre responder a seguinte pergunta: 

Por que meu cliente deixou de fazer negócio comigo? 

Respondendo, tenha certeza de que você estará voltando sua empresa para o foco 

central, o cliente satisfeito. 


