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RESUMO
INTRODUÇÃO: O marketing de relacionamento baseia-se em interações com parceiros e
clientes, de modo que os objetivos sejam alcançados por meio de relacionamentos entre todas
as partes envolvidas. Para conquistar e manter os diversos tipos de clientes, a empresa deverá
conhecer cada um deles, e assim lançar produtos e serviços que atendam as necessidades
individuais e utilizar estratégias que auxiliam no monitoramento desses clientes. OBJETIVO:
O objetivo do estudo é demonstrar a aplicabilidade do marketing de relacionamento como um
diferencial competitivo na organização, visando apresentar uma proposta das estratégias para
melhoria no atendimento com foco em manter, satisfazer, fidelizar e reter clientes.
METODOLOGIA: O método de abordagem na pesquisa é bibliográfico, o tema marketing de
relacionamento como um diferencial competitivo para empresa CENAIC (Centro Nacional
Integrado de Cursos) - Unidade de Fernandópolis (SP). O próximo passo será desenvolvido o
estudo de caso junto a coleta de dados que serão tabulados, visando melhoria no processo do
atendimento ao cliente da empresa CENAIC. RESULTADO: Verificação de que a empresa
em estudo irá utilizar das estratégias do marketing de relacionamento para manutenção,
retenção, satisfação e fidelização de clientes. Uma proposta de ampliação das práticas dessas
estratégias para agregar maior valor à empresa visando um crescimento em sua carteira de
clientes. CONCLUSÃO: No decorrer do trabalho junto a pesquisa bibliográfica, pode-se
perceber que as organizações para manter- se no mercado devem buscar estratégias dentro do
marketing para melhoria no atendimento e nos processos visando uma maior participação de
mercado.
Palavras-chave: Marketing de relacionamento. Diferencial competitivo. Fidelização de
clientes.

1

daniele@distribuidorascatena.com.br
joao.lu.17@hotmail.com
3
leticiamieko@hotmail.com
4
raissachaves19@hotmail.com
5
clayton.apartamentocaragua@gmail.com
2

Anais do 7° Fórum Científico da FUNEC: Educação, Ciência e Tecnologia, 31 de outubro a 04 de novembro,
Santa Fé do Sul (SP), v.7, n.7, 2016. ISSN: 2318-745X.

