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Miste rios do relacionamento com o cliente  

Antonio Carlos Giuliani 

 

Sua empresa interage com os clientes da 

forma como eles gostariam que você 

interagisse? Clientes sempre se 

relacionaram com as marcas, com as 

sofisticações de analise de dados, estão 

permitindo finalmente, que as empresas  

administrem e personalizem os 

relacionamentos.  

As pessoas  esperam que as 

empresas entendam que tipo de 

relacionamento elas desejam e que respondam a expectativa de forma 

adequada. As empresas precisam cumprir  o que prometem, mas, infelizmente, 

muitas marcas não satisfazem essas  expectativas.  

Estudos realizados pela Harvard 2014, revelam gastos US$11bilhões em 

softwares de CRM (Gestão de relacionamento com o Cliente). Apesar do “R” 

de CRM relacionamento, muitas  empresas simplesmente não entendem nada 

de relacionamento com o cliente.  

Falta-lhes  inteligência relacional, elas não tem  consciência das várias 

formas de relacionamento, que os clientes podem manter com uma empresa  e 

não sabem como reforçar ou mudar essas conexões. São hábeis em obter 

dados  demográficos, gênero, idade , rendimentos e escolaridade e associá-las 

a informação de compras de clientes, para obter maior lucratividade, ou seja, 

acumulam um ”bando de dados” e não sabem como trabalhar para obter 

relacionamento duradouro.  

Deve-se permear o relacionamento como estratégia de tornar o ato da 

venda supérfluo, sendo o lucro consequência do seu atendimento, muitas 

empresas ainda pensam no cliente como recurso a serem alcançados na 

próxima venda, e não como pessoas em busca de certos tipos de interação.  

Por exemplo, imaginemos um cliente de um supermercado delivery, que 

está feliz por ter encontrado um serviço que irá liberá-lo de uma atividade não 

satisfatória, ir ao supermercado. Esse cliente  quer mais que o negócio 

sobreviva, portanto, faz sugestões para sanar falhas operacionais e não recebe 

respostas. Recebe uma série de e mails promocionais encorajando-o  a 

comprar com mais frequência.  

O que irá acontecer com esse cliente? Desanimado ele desiste de 

frequentar o estabelecimento, acreditando que a empresa não está interessada 
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em desenvolver um relacionamento e vai para o concorrente. Essas falhas 

graves indicam oportunidades para o departamento de marketing melhorar sua 

inteligência relacional.  

Para categorizar seus clientes, é preciso reunir informações que revelem 

seus sentimentos e  expectativas sobre a marca, ou seja, deve desenvolver um 

radar relacional para captar as especificidades dos clientes. É preciso 

compreender os tipos de relacionamentos já existentes em sua empresa.  

Geralmente recebem enormes quantidades  de dados por  e-mail, em 

sessões de bate-papo online entre clientes e representantes, por ligações 

telefônicas, contendo informações importantes, e não são capazes de coletar e 

analisar todas essas informações, e transformá-las em relacionamentos 

duradouros.  

O uso de tecnologias de navegação autônoma na internet e de 

mineração de dados, permite que as empresas se apropriem largamente de 

sinais relacionais de mídias sócias.  Os dados  reunidos e codificados lhe 

permitirão ver seu atual perfil de relacionamento com a marca, permitindo usar 

esse conhecimento para determinar quais relacionamentos oferecem mais 

valor.  

Relacionamentos de comprometimento tendem a ser mais duradouros, 

por isso contribuem para criar participação de mercado e sua previsibilidade. 

Alguns pontos devem ser  considerados, para estabelecer relacionamentos 

duradouros como: o cliente demonstra preferência por um tipo de 

relacionamento, a  empresa precisa  oferecer reciprocidade; a maioria das 

empresas entrega suas bases de dados de CRM, nas mãos do departamento 

de TI ou de softwares externos de consultorias se  esquecendo, que as 

atividades de marketing devem ser reorientadas em torno de relacionamentos, 

primeiro para os funcionários e depois expandir para o escopo de marketing.  

A área de marketing precisa identificar tanto interações positivas e 

lucrativas como as negativas, menos vantajosas nos relacionamentos com a 

marca. Os profissionais de marketing precisam ensinar  suas equipes mudar as 

práticas tradicionais, para os processos de relacionamentos.  

As incapacidades das  empresas de promover relacionamentos, foi 

desculpável quando não sabiam como entender o que se passava na cabeça e 

no coração dos clientes. Mas agora, a tecnologia do CRM  permitiu que as 

empresas desenvolvam verdadeiros relacionamentos, um para um com 

clientes, é preciso afastar a coleta de dados econômicos para a  captura de 

dados de relacionamentos, para isso é preciso priorizar  a  empatia. 

 


