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Para Gordon, o marketing de relacionamento é o “processo contínuo 
de identificação e criação de novos valores com clientes individuais 
e o compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de 
parceria” [28, pp. 31-32]. 

É importante que negócios e gestores tenham em mente que é mais 
barato reter um cliente do que conquistar novos consumidores ou 
atrair leads. Quando a marca possui um programa de fidelização 
efetivo com processo de pós-vendas, customer sucess e gestão de 
farmer, a possibilidade de diminuir o CAC – Custo de Aquisição e 
aumentar a retenção, são potencializados.  

De acordo com Kotler e Armstrong (2014), os princípios de marketing 
são os seguintes:  

1. Análise das oportunidades de marketing;  
2. Seleção dos consumidores-foco;  
3. Desenvolvimento do mix de marketing;  
4. Administração do esforço de marketing. 

Portanto, quando se aplica estes princípios a gestão de 
relacionamento o gestor de marketing ou vendas deve de forma 
contínua analisar e mapear as oportunidades de mercado, ofertas de 
produtos e a partir daí, oferecer as personas corretas. Essa visão dá 
a possibilidade também de desenvolver o mix de produtos e serviços 
da marca e administrar as estratégias de oferta, o que os autores 
chamam de esforço de marketing. 

 

O marketing de relacionamento se desenvolve a partir daí, 
porém, possui outras dimensões que diferem materialmente das 
definições históricas do marketing.  

 

O processo de fidelização do cliente está diretamente relacionado ao 
seu nível de satisfação e qualidade percebida, por isso é tão 
importante acompanhar e monitorar de forma permanente o nível de 
satisfação do cliente e suas expectativas em relação ao produto. 

 



 

 

De acordo com o Modelo de Índice de Satisfação ao Cliente o valor 
percebido e a satisfação global podem gerar dois comportamentos: 
reclamação ou lealdade. O gestor de marketing e vendas deve 
acompanhar e visualizar estes aspectos para poder projetar os 
resultados do negócio de forma cada vez mais assertiva.  

AÇÕES FERRAMENTAS 

Como mapear a expectativa 
do cliente 

Pesquisas de mercado, Mapa de 
Empatia 

Como identificar a qualidade 
percebida 

Pesquisa NPS, Pesquisa CES, 
Pesquisa de Satisfação 

Como tratar uma 
reclamação 

Procedimento Operacional Padrão 
de Tratativa 

Como tornar o cliente leal Criar ações de pós-vendas, régua 
de relacionamento, Campanha de 
Renovação. 

 

Associar as análises das oportunidades de marketing com cada 
persona e pensar em estratégias segmentadas com as ferramentas 
acima, apoiará o desenvolvimento correto do processo de 
fidelização.  
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