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Resumo:
Os processos que abrangem o marketing permitem entender as necessidades existentes no
mercado, criar estratégias para atender a demanda e estabelecer uma relação ética com o cliente,
buscando sua identificação e fidelização. Há, especialmente entre os profissionais da área de
saúde, certa ideia de utilizar o marketing de relacionamento é fazer divulgação, vender a
qualquer custo, mas muito diferente disso, o marketing é uma ferramenta ética que permite a
uma empresa criar imagem positiva da sua marca e identificação com seus clientes. Aqui
veremos alguns conceitos, e a importância dessa ferramenta para credibilidade do
estabelecimento identificando de que forma o marketing pode influenciar, mostrando assim que
eles são fundamentais para a compreensão do negocio e do desenvolvimento de planos e ações
para fidelizar os clientes e atrair os novos. A pesquisa foi realizada com dados secundários por
meio de referências bibliográficas buscando assim conhecimento e informação sobre o assunto.
O objetivo principal deste estudo foi identificar as ações de marketing de relacionamento
essenciais na fidelização dos usuários de uma rede de farmácia, buscando conhecer o perfil do
consumidor para identificar com maior probabilidade de acerto quais são suas reais
necessidades e assim tentar ter sua satisfação. Com base na pesquisa, tornou-se possível
concluir que o processo de fidelização de clientes no segmento de farmácias ainda precisa ser
estudado em maior profundidade, tendo-se em vista que foi possível constatar que o Marketing
de Relacionamento não se constituiu no único e principal requisito para fidelização de clientes
neste segmento.
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Abstract:
The processes that cover marketing allow us to understand the needs in the market, create
strategies to meet the demand and establish an ethical relationship with the customer, seeking
their identification and loyalty. There are, especially among healthcare professionals, certain
idea of using relationship marketing is to make disclosure, sell at any cost, but very different
from that, marketing is an ethical tool that allows a company to create a positive image of their
brand And identification with your customers. Here we will see some concepts and the
importance of this tool to the credibility of the establishment identifying how marketing can
influence, thus showing that they are fundamental for understanding the business and

developing plans and actions to retain customers and attract new ones. The research was carried
out with secondary data through bibliographical references thus seeking knowledge and
information on the subject. The main objective of this study was to identify the essential
relationship marketing actions in the loyalty of users of a pharmacy network, seeking to know
the profile of the consumer to identify with a greater probability of correctness what their real
needs are and thus try to have their satisfaction. Based on the research, it was possible to
conclude that the process of customer loyalty in the pharmacy segment still needs to be studied
in greater depth, considering that it was possible to verify that Relationship Marketing was not
the only and main Requirement for customer loyalty in this segment.
Keyword: marketing, loyalty, customer.

1 Introdução
Diante de uma infinidade de setores de serviço é preciso ter além de produtos com
qualidade e preços acessíveis, um atendimento diferenciado com seus clientes pode
fazer a diferença para conseguir a satisfação e a fidelização.
Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes as
relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos
consumidores, visando alcançar determinados objetivos da organização ou individuo e
considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações
causam no bem-estar da sociedade(LAS CASAS,2008,p.10)
Uma empresa consegue identificar clientes em potencias e estabelecer um estreitamento
no relacionamento possibilitando que o mesmo passe a ser cliente efetivo, mas para isso
é preciso ter um contato maior com seus clientes conhecendo suas necessidades.
Marketing de relacionamento é uma filosofia de administração empresarial que se
baseia na aceitação da orientação para o cliente e para o lucro por parte de toda a
empresa, e no reconhecimento de que deve buscar novas formas de comunicação para
estabelecer um relacionamento profundo e duradouro com os clientes, como forma de
obter uma vantagem competitiva sustentável. (BRETZKE 2012, p.01).
O termo CRM Customer Relationship Management (ou Gestão de Relacionamento com
o cliente) é usado para buscar a satisfação total do mesmo, percebendo suas
necessidades e desejos sendo tratado com dignidade e respeito. Ao adotar essa estratégia
a empresa interage com os seus clientes, conhecendo seus hábitos, criando eventos,
promoções e campanha direcionadas tornando o atendimento personalizado. Quanto à
importância do tema (BOGMAN 2002, p.23) afirma que o marketing de relacionamento
"é essencial ao desenvolvimento da liderança no mercado, a rápida aceitação de novos
produtos e serviços e a consecução da fidelidade do consumidor".
A manutenção de um cliente fiel na empresa é mais difícil do que conseguir um cliente
novo para seu estabelecimento, pois para manter seu cliente fiel vai além da finalização
da venda. Além disso, quanto mais antigo for cliente, maior chance dele indicar a
empresa para seus familiares e amigos.
O objetivo desse estudo é demonstrar as vantagens de ter um bom marketing de
relacionamento com seus clientes, implantando o CRM dentro da empresa e assim
encontrando maneiras eficientes para seu desenvolvimento e satisfação, abortando a
atenção farmacêutica como braço de apoio ao marketing de relacionamento, oferecendo
um atendimento diferenciado aos clientes das farmácias e drogarias, não visualizando
apenas os lucros provenientes do negócio.

2 Referencial teórico
O papel do CRM é justamente integrar as informações que podem vir de dentro da
empresa ou das diversas partes externas que interagem com a empresa e transformá-las
em conhecimento para a gestão do relacionamento com o cliente. As informações
integradas propiciam à empresa conhecer o perfil de seus clientes, por que compra ,
quando compram, o que compram, quem é quais são os clientes de maior valor e, assim,
desenvolver estratégias adequadas para manter o relacionamento com o cliente,
maximizando o seu valor para empresa.
Para uma melhor compreensão da abrangência que os sistemas CRM possam atingir em
uma organização Peppers & Rogers (2000, p.47) separou quatro tipos fundamentais da
Gestão de relacionamento com o cliente entre eles estão:
CRM Operacional: Interfere na automação de processos em venda, marketing e
atendimento ao cliente;
CRM Analítico: Tem por objetivo o uso de programas de armazenamento e
processamento de dados para obter uma visão mais consistente de cada cliente;
CRM Colaborativo: Está relacionado com os pontos de contato da empresa com clientes
e parceiros, como contato telefônico, chat, email, autoatendimento e redes sociais.
CRM Estratégico: o principal objetivo seu é o atendimento e relacionamento com o
cliente, buscando obter o máximo o entendimento e antecipações de suas necessidades.
Segundo (Kotler 1998, p. 37), “O conceito de Marketing assume que a chave para
atingir as metas organizacionais consiste em ser mais eficaz do que os concorrentes para
integrar as atividades de marketing, satisfazendo, assim, as necessidades e desejos dos
mercados-alvos”.
Ter um bom relacionamento com o cliente tendo um diálogo aberto pode ajudar a
perceber os problemas que estão ocorrendo dentro da empresa e assim tentar resolver
sem ter conflitos maiores no futuro. Devemos nos preocupar, principalmente, com
aqueles clientes que não reclamam, pois esses vão embora e não retornam já os clientes
que demonstram sua insatisfação são os que desejam ainda manter um relacionamento
com sua empresa.
3 Marketing de Relacionamento
O Marketing de Relacionamento oferece às organizações informações importantes sobre
os seus clientes, deixando-as aptas para oferecer soluções em produtos e serviços
àqueles que fazem parte da sua carteira de clientes, o marketing de relacionamento
busca envolver e atrair os clientes nas diversas fases de criação de valor, buscando
inovação. É preciso entender que o marketing de relacionamento é fundamental, uma
vez que, para que um cliente adquira um produto, esse produto passou por vários níveis,
tendo sempre em vista o respeito à necessidade do cliente dentro de uma empresa e
trazendo benefícios para o ele.
O profissional de marketing deve ser capacitado a entender, criar e gerenciar aquilo que
o cliente necessita ou deseja, realizar ao cliente, saber comunicar, e dimensionar a oferta
em tempo e espaço certos (KOTLER, 2002).

Os clientes estão mais exigentes atualmente, por isso, as organizações precisam focar o
atendimento e superar as suas expectativas, minimizando perdas que acarretam
negativamente o valor da marca e a receita final. Caso as estratégias de marketing não
sejam desenvolvidas, a probabilidade de atendimento ao mercado fica cada vez mais
defasada já que a empresa não conseguirá antever as necessidades do mercado e, por
consequência, de seus clientes.
Para a empresa criar um plano de marketing de relacionamento, ela precisa implantar a
cultura de fidelização dos clientes junto aos seus colaboradores, pois a relação entre a
empresa e o cliente já se inicia no primeiro contato do cliente com a empresa. A
satisfação do cliente pode ser atingida por meio de um atendimento eficaz, com
profissionais capacitados e dispostos a resolver problemas com cordialidade, paciência e
simpatia na hora certa e ao custo combinado.
É importante frisar que o Customer Relationship Management indica que sejam feitas
ações e tratamento diferenciado aos principais consumidores de uma carteira de clientes,
mas que não se deixe de trabalhar com os demais clientes, através de promoções e
materiais direcionados, com informações importantes e relacionados com o dia-a-dia
deles, além de um acompanhamento sobre o serviço que vem sendo prestado no que
tange a organização.
Segundo (Las Casas 2010), as estratégias de marketing vêm das lições da guerra,
popularizadas por vários autores. Um dos livros que ficou mais conhecido no mercado
foi escrito por Al Ries e Jack Trout. Estes autores, a partir do clássico de guerra do
general prussiano Karl Von Clausewitz, On war,de 1832, desenvolveram uma série de
analogias entre empresas e táticas de guerra, propondo várias das estratégias utilizadas
pelo general.
As estratégias de marketing a partir das lições de guerra são as mais comentadas e
difundidas em marketing. Com isso, as empresas podem contar com basicamente duas
formas de atuação, ataque e defesa. Tavares (2000) apresenta um conjunto de conceitos
que incorpora o termo acima, e são aplicados na gestão estratégica das organizações:
a) planejamento estratégico: técnica administrativa que objetiva manter uma
organização como um conjunto apropriadamente integrado ao seu ambiente,
identificando oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos para o cumprimento de
sua missão;
b) administração estratégica: processo contínuo e iterativo que visa capacitar a
organização de forma a permitir que as deliberações estejam de acordo com as decisões
estratégicas;
c) decisão estratégica: toda aquela que resulta em uma nova maneira de distribuir ou
utilizar os recursos básicos da empresa; nem toda decisão estratégica é de longo prazo,
embora seja, necessariamente, de longo alcance. Envolve, portanto, os escalões
superiores da organização.
Uma vez definida a estratégia de posicionamento, a partir da analise das oportunidades
de mercado, a organização deve elaborar o mix de marketing. Trata-se do conjunto de
instrumentos de marketing que a organização utiliza para atingir seus objetivos no
mercado alvo. Entre as diversas formas de classificar os instrumentos de marketing, a
mais conhecida foi proposta por (McCarthy 1997) e denominada 4P´s:
a)Produto refere-se às características e atributos que o produto ou serviço da
sua empresa terá;

b)Preço é o valor que devera ser cobrado do cliente;
c)Praça o local que o produto estará disponível;
d)Promoção é às estratégias de divulgação utilizadas;

Um programa de marketing eficaz combina todos os elementos do mix de marketing em
um programa integrado, desenvolvido para alcançar os objetivos do marketing por meio
da entrega de valor aos consumidores. Para (Kotler 1998, p. 97) “Composto de
marketing é o conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de
marketing no mercado alvo”.
As informações sobre os clientes e a análise de suas motivações de compra colaboram
para o estabelecimento de táticas de marketing ajustadas a esses públicos e, portanto,
mais eficientes de um modo geral (Crescitelli e Ogden 2007).
3.1 Fidelizações de cliente
Conquistar a fidelidade do cliente é cada vez mais o desafio de empresas e profissionais
preocupados não só com a sua competitividade, mas com sua própria sobrevivência no
mercado. Fidelização é medir, gerenciar e criar valor, tornar a fidelização de clientes
parte integrante da missão da empresa, transformando clientes satisfeitos em clientes
fiéis.
O objetivo de toda empresa deve ser o de conhecer e entender tão bem os clientes, que o
produto ou serviço possa ser ajustado as suas necessidades para poder satisfazê-lo. Para
isso, a empresa deve pensar como o cliente, deve compreender suas vontades e deve
saber quando, onde e a que preço ele deseja obter determinado produto ou serviço; deve
ter um conhecimento tal de seus clientes a ponto de conseguir enxergar o
produto/serviço da mesma forma que eles, determinando estratégias que permitam
atender da melhor forma suas necessidades.
As organizações precisam refletir sobre formas produtivas de criar experiências
positivas com clientes e outras partes-chave envolvidas nos processos de negociação e
pós-venda. Segundo (Kotler 2002, p. 469), “As estratégias de relacionamento ampliam a
definição de cliente, de “cliente final” para “todos os públicos”, ou seja, abrangem
funcionários, fornecedores, pessoas influentes, entre outros”.
Fidelizar um cliente nem sempre é uma tarefa fácil, mesmo que uma empresa esteja
lidando com um público específico, há sempre aquele cliente que deseja que o produto
tenha um diferencial e cabe à empresa saber administrar essas diferenças.A fidelidade
do cliente não está relacionada ao simples fato de somente conquistar o mesmo, pois a
partir disso, serão desenvolvidas maneiras de consolidar, ou seja, intensificar o
relacionamento com o cliente, um dos momentos que pode influenciar na fidelização do
cliente é na venda e o pós-venda, com um serviço atencioso e competente.
3.2 Captações de Clientes
Kotler (2000) vê a administração de marketing como a arte e a ciência da escolha de
mercados-alvo e da captação, manutenção e fidelização de clientes por meio da criação,
da entrega e da comunicação de um valor superior para o cliente.
Atualmente, as empresas estão preocupadas com a captação de clientes, pois é uma das
melhores formas de possibilitar o crescimento e a expansão financeira do escritório, os

objetivos e estratégias de marketing são baseados no conceito de retenção e aquisição
do cliente as estratégias de aquisição são muito mais onerosas do que as de retenção. Se
tiver sucesso, a manutenção da fidelização do cliente traz benefícios adicionais.
Para desenvolver a estratégia de captação eficaz, é necessário conhecer as necessidades
dos clientes. A empresa deve encarar seu relacionamento com os clientes a partir do
ponto de vista deles. (STONE; WOODCOCK, 1998).
Para que a captação de clientes seja bem sucedida, é preciso coletar, analisar e rastrear
as informações sobre o cliente. O marketing de relacionamento permeia todos os níveis
do planejamento estratégico. No nível de estratégia corporativa, um maior
conhecimento do cliente significa que você pode entrar em novos mercados. A empresa
pode utilizar banco de da dos para identificar novas oportunidades de mercados. No
nível funcional, essas mesmas técnicas podem ser usadas para elaborar e testar
especificações de produtos, abordagens de atendimento do cliente e opções
promocionais. (STONE; WOODCOCK, 1998).

3.3 Satisfação
Sobre satisfação do cliente, Kotler (2000) cita que para empresas centradas no cliente, a
satisfação de clientes é ao mesmo tempo uma meta e uma ferramenta de marketing.
Empresas que alcançam altos índices de satisfação de clientes fazem questão que sua
concorrência saiba disso.
Kotler (2000) descreve que o departamento de marketing só será eficaz em empresas em
que os vários departamentos e funcionários tenham projetado e implantando um sistema
de entrega de valor ao cliente superior ao da concorrência. Eles criam uma expectativa
de valor e agem com base nela. A probabilidade de satisfação e repetição da compra
depende da oferta e de atender ou não a essa expectativa de valor.
Kotler (2000) afirma que a satisfação é função do desempenho e das expectativas
percebidas. Se o desempenho não alcançar as expectativas, o cliente ficará insatisfeito.
Se o desempenho alcançar as expectativas, o cliente ficará satisfeito, e se o desempenho
for além das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou realizado.
O sucesso da empresa depende não apenas do grau de excelência com que cada
departamento desempenha seu trabalho, mas também do grau de excelência da
coordenação das diversas atividades departamentais. Muito frequentemente, os
departamentos das empresas agem para maximizar seus lucros e não os da empresa e
dos clientes.

4 Metodologia
A pesquisa foi realizada bibliográfica buscando conhecimento e informação sobre o
assunto abordado em artigos e livros na área de marketing de relacionamento com os
clientes, sendo assim uma pesquisa qualitativa. No dizer de (Gil 1995), a pesquisa
bibliográfica é um trabalho de natureza exploratória, que propicia bases teóricas ao

pesquisador para auxiliar o pesquisador no exercício reflexivo e critico sobre o tema em
estudo.
Nesse sentido, o método de pesquisa utilizado para o desenvolvimento do presente
estudo possibilita a análise das ações do marketing de relacionamento na fidelização do
cliente. Ainda, pode-se analisar o perfil dos clientes, identificar estratégias de
fidelização em relação à percepção do mesmo. As pesquisas baseadas nos
procedimentos técnicos servem para analisar os fatos sob ponto de vista empírico, para
confrontar a visão teórica com os dados da realidade (GIL, 2006). Dessa forma, a
presente pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira caracterizou-se como
pesquisa descritiva e a segunda etapa com base nos objetivos classificaram-se como
pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, baseada em dados primários.
Segundo Malhotra (2006), os dados coletados em uma pesquisa podem ser definidos
como primários ou secundários. Os dados primários são coletados para solucionar um
problema específico de pesquisa de marketing, enquanto os dados secundários já foram
coletados para outros propósitos além do problema são dados existentes em forma de
arquivos, banco de dados, relatórios, entre outros.
Assim, para a realização desta primeira parte da pesquisa foram obtidos dados
secundários por meio de referências bibliográficas indicadas no referencial teórico.

5 Resultado
Com o objetivo de fidelização de clientes, as organizações estão investindo no
marketing de relacionamento buscando assim um contato maior com seus clientes, não
pensando apenas nos lucros, mas em ter uma relação duradoura com o mesmo.
Dentro do marketing de relacionamento esta o CRM que busca a satisfação total dos
seus clientes através de um contato mais direto com todos, buscando gerar uma maior
satisfação e consequentemente fidelização.
A área de marketing dentro de uma empresa está diretamente ligada à ciência humana,
pelo fato de lidar diretamente com pessoas, em estar preocupada em satisfazer suas
necessidades, desejos e observar o comportamento dos consumidores para que uma
empresa consiga a fidelização dos seus clientes, é necessário focar neste ponto.
As estratégias devem ser planejadas cuidadosamente, respeitando o perfil do público
alvo, ajustadas de forma a atender aos interesses de ambos. É preciso que as
determinações de segmentação, posicionamento e de aplicação dos quatro Ps atuem em
sinergia para que haja sucesso nos esforços de marketing além do mais, a realização de
pesquisas de mercado e o estímulo ao feedback dos clientes fornecem subsídios
importantes para tomada de decisões.
Para que uma empresa consiga uma maior satisfação e fidelização de seus clientes
sugere-se que a mesma implante um setor de marketing de relacionamento, implantando
ferramentas de fidelização de clientes. Com isso será possível que a mesma conheça
melhor o seu cliente oferecendo a ele o que ele precisa no momento certo.
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