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Marketing Personalizado: “olho no olho do cliente” 
 

Ao analisarmos as organizações nesta fase que se denomina de pós-

globalização, percebemos que os dirigentes de empresas refletiam sobre o 

principal ponto hoje, como manter a solidez das relações entre empresa e 

cliente? Fala-se muito que para assegurar um lugar no mercado é necessário 

estabelecer relacionamentos com base na qualidade do produto-serviço e na 

satisfação do cliente; há tempos esse binômio deixou de ser o único caminho 

para assegurar o sucesso do empreendimento, é necessário algo mais hoje. 

Para garantir a fidelização do cliente e maiores lucros, não se deve pensar 

mais que isto venha a ser uma tendência; a regra para desenvolver um 

atendimento personalizado ao cliente é agora uma questão de sobrevivência. 

Será fácil conciliar fidelização e lucros desde que haja união da tecnologia aos 

princípios de marketing. 

No marketing tradicional, conhecíamos nossos clientes pelo nome, 

sabíamos onde viviam, que tipo, tamanho, cor, sabor de produto necessitavam, 

como entregá-los, como desejavam pagar e quanto dinheiro tinham para gastar. 

Fazíamos isso para entregar um produto/serviço adequado aos anseios e 

necessidades do cliente. O sucesso da empresa era medido pelo tamanho de 

sua participação no mercado (market share). Agora, ao invés de continuar a 

falar com os clientes individualmente, passou-se a realizar pesquisas de 

mercado, segmentações, criaram-se modelos estatísticos para prever tendências 

e padrões de compra. 

Foi a fase da produção em massa, do marketing através do qual se 

conhecia o cliente, mas procurava-se dialogar de forma não personalizada. Com 

a competição global, as empresas num primeiro momento baixaram seus 

preços, desencadeando-se uma guerra de descontos que trouxe benefícios a 

curto prazo, mas diminuiu os lucros no longo prazo; os produtos passaram a 

ser mais um entre os commodities. Quem não se lembra de quando o controle 

remoto para o vídeo cassette era um grande diferencial? Passou-se de uma 
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economia agrícola, pela industrial (produção em massa), emergiu a força dos 

serviços e a economia global; e agora, diante da economia digital ditada pela 

tecnologia, há que se resgatar o marketing utilizado nas antigas práticas de 

comercialização, ou seja, resgatar o marketing personalizado, olho no olho do 

cliente, onde o foco consiste no alto grau de correlação entre retenção do cliente 

e rentabilidade. Como resgatar as estratégias utilizadas no passado? Como 

desenvolver o marketing personalizado? 

Graças à tecnologia digital de informação e à Internet, tem sido possível 

redirecionar as estratégias procurando reter o cliente, com o uso de call 

centers, Internet, automação de força de vendas e outras ferramentas de CRM 

gerenciamento de relações com clientes. Permite-se, hoje, a volta “à porta” da 

casa do cliente, aquele valioso cliente que o concorrente espreita. Cabe voltar 

para um relacionamento em que se possa chamá-lo pelo nome e perguntar 

como está indo a construção de sua nova casa, como foram as férias, a viagem. 

Sim, deve-se, para desenvolver um marketing personalizado, saber de seus 

projetos, conhecê-lo melhor; saber do que ele gosta, ou seja, é essencial no 

marketing personalizado o envolvimento e o acompanhamento no processo 

todo, pois se assegura a retenção do cliente em cada diálogo que se estabelece 

com ele por telefone ou e-mail; deve-se retomar o tema da conversa anterior, 

por exemplo.  

Antes vendia-se para mercados, agora vende-se para clientes. A força de 

vendas remunerada por quota de produtos vendidos agora deve ser 

recompensada por reter clientes. A personalização envolve o acompanhamento 

das transações e interações individuais em toda a linha de produtos e serviços, 

processo que requer integração das informações e dos dados armazenados dos 

clientes em banco de dados. A grande vantagem competitiva, no marketing 

personalizado, é a informação sobre o cliente, que a concorrência não tem. Hoje 

a concorrência é global, não se sabe de onde ela vem, pode ser de outro 

hemisfério, de um outro continente, ela está a um clique no mouse de 

distância; portanto, a única garantia que há é de uma base de clientes fiéis que, 
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mesmo com tantos fornecedores para comprar, estará preferindo fazer negócio 

com sua empresa, porque você já o conhece e pratica um relacionamento. 

Segundo a revista The Economist, 200 executivos seniores de todo o mundo 

indicam que, em 2002, cerca de 50% das empresas estarão organizadas em 

“personalização de relacionamento”. 

A sigla CRM já faz parte de muitas empresas, o segredo do sucesso é 

armazenar informações sobre os clientes de maneira dinâmica, para agilizar o 

contato empresa-cliente. 

Saber usar o CRM de forma que permeie as tomadas de decisões, facilite a 

venda, entrando em cena o que se denomina de Business Intelligence, reunião 

de conceitos e sistemas baseados em fatos, que auxilie nas tomadas de 

decisões, deverá permitir transformar os registros obtidos em informação útil 

para a empresa fidelizar seus clientes. 

É importante ressaltar que, para assegurar a fidelização, fitar o olho no 

olho do cliente, deve-se encarar que as estratégias utilizadas não devem ser 

encaradas como modismo, mas sim como filosofia de negócios, para assim 

alcançar a manutenção da satisfação do cliente, e sua lealdade ao longo do 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 


