
www.giulianimarket ing.pro.br                                   Giuliani 
MARKETING 

 
 

Publicado no Jornal  de Piracicaba,  Caderno Opinião,  p .  A-3,  08 mar  2001.                           1 

O CRM e o marketing one to one 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

O marketing um a um, jargão muito utilizado pelos empresários executivos 

da segunda metade dos anos 90, foi importado do inglês “marketing one to one” 

e significa um novo conceito de marketing personalizado, interativo. Ele tem 

como foco central obter a lealdade do cliente. Num ambiente de marketing de 

massa, essa lealdade está ligada principalmente a preço, já no ambiente 

interativo o cliente é leal à empresa porque esta já conhece suas necessidades e 

preferências. 

Lembram-se do tempo em que o florista da esquina sabia as datas do 

aniversário de toda a clientela? Em que o dono da confeitaria conhecia seus 

doces prediletos e suas tentações gastronômicas. Embora pareçam estar 

distantes, esses acontecimentos estão de volta graças à tecnologia.  Hoje é 

imperativo relacionar-se diretamente com os clientes e, antes mesmo de 

produzir, deve-se descobrir como eles querem o seu produto. A era da produção 

massificada do marketing de multidões e do consumo padronizado já passou, 

estamos de volta às origens e é necessário estabelecer um contato mais pessoal  

com o cliente. Concordamos com Peppers (1998), quando diz que o marketing 

hoje não deve preocupar-se com o “market share” e sim com o “share of 

customer”, ou seja, participação nos gastos de consumo do cliente.  É melhor 

vender muitos produtos a um mesmo consumidor ou vender o mesmo produto a 

vários consumidores diferentes? O marketing de massas era eficiente quando os 

consumidores tinham poucas opções de escolha na hora de comprar um produto. 

A melhor maneira de ter clientes para toda a vida é oferecer a eles um negócio 

irrecusável.  

Hoje, a tecnologia permite atender ao cliente de forma mais 

individualizada. A Levi´s,  nos EUA e Canadá, permite que os clientes deixem 

suas medidas, examinem algumas amostras e,  poucos dias depois,  recebam seus 

jeans. Isto é um exemplo de personalização em massa, pois ela faz 10 mil  
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tamanhos diferentes de jeans, espera o consumidor tirar as medidas e comprar 

primeiro e depois adapta o jeans a seu corpo. 

Nesse marketing um a um, o que se propõe é uma relação de colaboração. 

O grande problema na interação, no diálogo é a privacidade, pois ninguém gosta 

de receber dezenas de catálogos pelo correio, muito menos receber telefonemas, 

mas, com a Internet,  o cliente pode controlar o fluxo das informações. Ele 

determina que informações são relevantes para sua escolha. 

O grande segredo hoje é agir como se fazia no passado basta simplesmente 

organizar o grande tesouro que já existe dentro de sua empresa, que são as 

informações particulares de cada um dos clientes. Estes sempre quiseram ser 

tratados de maneira especial e sempre desejaram poder interagir com seu 

fornecedor. 

Isso torna-se mais fácil  quando se une o marketing à tecnologia digital , 

que fez surgir,  há algum tempo a prática de procurar aproximar e focar a 

empresa no cliente, ou seja, para muitos a grande onda do momento é o 

“Customer Relationship Management”, ou simplesmente CRM. De maneira mais 

simplista, pode-se dizer que CRM é a infra-estrutura para implementar-se a 

fi losofia de relacionamento um a um com os clientes. 

Para a implantação de um CRM é necessário que haja planejamento 

detalhado e redirecionamento, com foco no cliente, e isso não é simples, pois 

implica em mudanças culturais. Posteriormente é preciso estabelecer objetivos: o 

que queremos saber sobre nossos clientes, como vamos premiá-los, qual será a 

política de comunicação e fidelização. Em seguida, deve-se nomear uma equipe 

multidisciplinar,  responsável pelo processo de implantação. 

O CRM é uma estratégia que vai definir o sucesso no futuro 

hipercompetitivo dos mercados do século 21, portanto, investir fortemente no 

aprendizado sobre como se relacionar e conhecer cada consumidor será um 

cheque-mate. 

Há exemplos notórios, como o da Tesco, que se tornou líder no segmento 

de supermercados após implantar estratégias de CRM. A Amazon é um case na 

área do e-commerce, a Dell em computadores e a Cisco em B2B.  
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No Brasil ,  o Pão de Açúcar tem claros propósitos de conhecer seus clientes 

e estabelecer relações individuais com eles. 

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

reproduzir em larga escala o que os pequenos varejistas de antigamente 

praticavam, com a caderneta de compras. O que muda hoje é a infra-estrutura e a 

tecnologia. 

 

Estudo de Caso: o caso Dell Computer 

A Dell Computer, www.dell.com, tornou-se uma das empresas de venda de 

computadores de maior sucesso na década de 90, espalhando-se por 34 países, 

inclusive o Brasil , apoiando sua filosofia em CRM. A companhia foi criada m 

1984, por Michael Dell, que tinha uma idéia muito simples: vender computadores 

diretamente aos consumidores e, desta forma, entender melhor suas necessidades 

e oferecer as melhores soluções. Pelo modelo de venda direta, a Dell estabeleceu 

forte relacionamento com clientes domésticos e empresariais,  usando o telefone 

e a Internet para agilizar as vendas (através da Internet,  a empresa diz vender 

cerca de US$ 40 milhões por dia). A Dell está hoje aumentando o uso da web em 

seu processo de comercialização. Nos sites da empresa são realizados pouco 

mais de 50% das vendas, 40% das atividades de suporte ao cliente e 70% do 

acompanhamento de pedidos. (Revis ta  Meio Digi ta l ,  junho 2000,  p.63,  ano 1,  nº  2) .  

Toshiro queria aumentar as vendas da mercearia e deixar o freguês 

contente. Como o pessoal gostava de comprar fiado, encomendou umas 

cadernetas, carimbando nas capas a sigla: “CRM – Caderneta de Registro 

Mensal”. Era nelas que controlava as contas dos fregueses. Logo a CRM ficou 

popular no bairro. 

“Anota aí na CRM dois quilos de tomate para a patroa”, ordenava a 

Benedita. “Minha mãe mandou perguntar quanto vai pagar de CRM neste mês”, 

questionava a Silvinha. 

Mas a caderneta não servia apenas para cobrar os fregueses. Era a sua bola 

de cristal. Naquelas linhas o japonês enxergava muito mais que o total que iria 

receber no final do mês. Ele identificava ciclos de comportamento do freguês, 



www.giulianimarket ing.pro.br                                   Giuliani 
MARKETING 

 
 

Publicado no Jornal  de Piracicaba,  Caderno Opinião,  p .  A-3,  08 mar  2001.                           4 

suas preferências, a associação dos produtos adquiridos e muitas outras coisas. 

Até a data de aniversário e idade das crianças ele sabia, pelo número da velinha 

adquirida. 

Só de olhar na caderneta, Toshiro sabia quando oferecer novidades para o 

freguês. A data escolhida para pagar era a mesma em que o freguês estava com a 

carteira mais cheia. E era sempre aberto a sugestões. Identificar preferências e 

associações de produtos também ajudava a vender. A freguesia levava sempre 

banana e aveia? Toshiro criava pacotes promocionais com um terceiro produto 

incluído. Um vidro de mel ou uma lata de farinha láctea, para criar novos hábitos 

na família e diminuir o estoque. 

A freguesia comprava sempre tomate? Dá-lhe campanha promovendo o 

macarrão e o queijo ralado. Fazia tempo que não levava  azeite? Era só lembrá-la 

de que o azeite sempre acaba na hora da salada. A última compra foi há muito 

tempo? O Toshiro ligava avisando que a laranja estava em promoção e o freguês  

ia lá buscar,  só porque o Toshiro se preocupou em ligar.  

Até o Pepe, do açougue ao lado, criou sua própria caderneta CRM para 

acompanhar as preferências da freguesia. Logo Toshiro e Pepe trocavam 

informações de suas CRMs, para ganho mútuo. O Manoel da padaria acabou 

aderindo ao sistema, seguido pelo Alcebíades do boteco. Cada um passou a ser 

um agente de uma pequena rede de troca de informações. 

O Toshiro vendeu carvão e sal grosso para o doutor Januário? O Pepe era 

logo avisado e ia preparando a carne que o doutor gostava, o Manoel aumentava 

a receita do pão e o Alcebíades colocava mais cerveja para gelar.  Cada 

comerciante sabia prever a próxima compra, para fazer a próxima oferta e 

exceder a expectativa do freguês.  Todos prosperavam. Os fregueses estavam 

contentes. 

Isso foi indo até o filho do Toshiro voltar da capital,  diplomada pela 

faculdade, e virar consultor do pai,  enquanto não encontrava emprego. Achou a 

caderneta antiquada. Vendas só à vista.  Se o freguês quisesse parcelar, que fosse 

pelo cartão. O açougue? A padaria? Eram concorrentes. Será que seu pai não 

percebeu que eles também vendiam caixas de fósforos? Nada de dividir com a 
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concorrência. Cada um que cuidasse de seu próprio negócio. Ou a mercearia iria 

perder a freguesia.  

E foi o que aconteceu, o que o filho logo interpretou como falta de 

investimento em propaganda. A solução foi vender a Kombi de entregas e 

comprar espaço no jornal e no rádio. Sobrou algum para um outdoor e uma tarde 

de palhaço com microfone na porta da mercearia. Sem Kombi para entregar, o 

jeito era cada freguês carregar sua própria compra ou comprar menos, para o 

braço não esticar na caminhada. 

Toshiro sentia saudades do modo antigo, da amizade com os clientes, do 

conhecimento de seus hábitos, do lucro. Um dia, uma propaganda no jornal 

chamou sua atenção: "CRM - Conheça os Hábitos de Seus Clientes". Parecia a 

sigla das cadernetas, só que era em inglês - "Customer Relationship 

Management". Será que poderia ajudar a mercearia? O filho descartou logo. 

Aquilo era coisa para empresa grande. Não servia para mercearia. Era 

complicado demais para Toshiro aprender a usar.  


