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Na atual gestão de marketing e vendas vale a 

premissa: os indivíduos mais adaptados ao meio 

apresentam maiores chances de se manter em pé 

diante da feroz concorrência pelo consumidor. Para 

evitar o fim trágico e ganhar dianteira sobre os de-

mais, as empresas podem utilizar as ferramentas 

de Gestão de Relacionamento com o Cliente do 

inglês, CRM Costumer  Relationship Management. 

Compreendido como conjunto de processos e tecnologias que geram re-

lacionamentos com clientes efetivos e potenciais e com parceiros de negócios 

através do marketing, das vendas e dos serviços. Trata-se, sem dúvida, de 

uma estratégia de negócio, em primeira linha, que posteriormente se consubs-

tancia em soluções tecnológicas. 

Em um ambiente de extrema sensibilidade aos preços, os clientes estão 

exigindo mais serviço, mais conveniência e comunicação mais personalizada. 

Atualmente, as interações de CRM Social, via redes e mídias sociais, como 

Facebook, Twitter e FourSquare são as bolas da vez no processo evolutivo do 

relacionamento das empresas com os consumidores. As mídias sociais podem 

ser consideradas um ponto de mudança na interação entre cliente e empresa, 

e é preciso integrar essa relação às centrais de atendimentos.  

As empresas devem maximizar cada interação com seus clientes para 

passar uma impressão positiva, para aumentar a fidelização e a preferência 

dos clientes, e para transformar a gestão do relacionamento em resultados 

mensuráveis. 

Sua utilização como estratégia de marketing de relacionamento requer 

atenção em três pontos: o operacional na força de vendas, com o registro de 

informações sobre os clientes, ajudando na geração de novas prospecções; o 

call center e redes sociais, na identificação do cliente e de suas tendências 

de compra; e as campanhas proativas, baseadas no cruzamento de informa-

ções armazenadas em um banco de dados. 

Independente do tamanho da empresa, pequena, média ou grande. O 

mercado apresenta softwares denominados sistemas de CRM que são adapta-

dos à necessidade da empresa para auxiliar e apoiar a gestão de relaciona-

mento com o cliente. O uso correto do CRM pode detectar o que precisa ser 

melhorado, por exemplo, uma empresa monitora suas reclamações, ideias ou 



 

sugestões, gerando para ela novos processos, usos ou mesmo a geração de 

novos produtos e serviços. 

O Pão de Açúcar, por exemplo, para se destacar dentro de um campo 

com muitos concorrentes e baixa diferenciação dos supermercados varejistas, 

com seu  cartão ”Cliente Mais”, estabeleceu uma forma individualizada de se 

relacionar com os clientes. O cliente ao efetuar suas compras, passa pelo caixa 

e registra sua senha como “Cliente Mais” e a partir desse momento é monitora-

do pelos itens comprados. Com base nas informações o cliente recebe em sua 

casa mala direta com as ofertas dos produtos que compra com mais frequên-

cia, com descontos, prêmios, entre outros benefícios. Isso também permite à 

empresa administrar seu portfolio de produtos de acordo com as necessidades 

do publico alvo. 

O marketing hoje, não deve se preocupar com o “market share” e sim com 

o “share costumer”, ou seja, participação nos gastos de consumo do cliente. O 

grande segredo é agir como se fazia no passado, basta simplesmente organi-

zar o grande tesouro que já existe dentro de sua empresa, que são as informa-

ções particulares de cada um dos clientes. Estes sempre quiseram ser tratados 

de maneira especial e desejaram poder interagir com seu fornecedor. Isso se 

torna mais fácil quando se une o marketing à tecnologia digital. 

O CRM tem a ver com o estabelecimento de relações com clientes de 

forma individual (Identificação) e com a utilização de informações específicas 

dos mesmos para trata-los de forma diferente (Diferenciação). A troca que exis-

te entre o cliente e a empresa (Interação) é mutuamente benéfica, à medida 

que os clientes fornecem informações em troca de produtos e/ou serviços per-

sonalizados às suas necessidades (Personalização).  

Embora os passos identificar, diferenciar, interagir e personalizar - IDIP 

pareçam simples, planejar e executar uma transformação bem sucedida em 

direção ao CRM necessita de um firme compromisso de todos os níveis da or-

ganização. 

Não podemos esquecer, entretanto, que o CRM nada mais é do que re-

produzir em larga escala o que os pequenos varejistas de antigamente pratica-

vam, com a caderneta de compras. O que muda hoje é a infraestrutura e a tec-

nologia em favor a uma gestão de relacionamento com o cliente, com informa-

ções valiosas para as empresas se manterem sempre vivas em um mercado 

cada vez mais complexo e competitivo. 
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