
CRM = filosofia? 
 
CRM. Sigla muito utilizada atualmente, principalmente em grandes corporações que 
têm intimidade com a sopa de letrinhas que são as siglas relacionadas a soluções 
tecnológicas. 
 
CRM vem do inglês Customer Relationship Management, ou “Gestão do 
Relacionamento com o Cliente”, em bom português. Ou ainda, como escreveu Max 
Gehringer, as empresas “descobriram que o cliente fiel do século 21 é igualzinho ao 
freguês de caderneta do século 19: gosta de ser tratado como se fosse único. E o 
CRM, se não faz exatamente isso, pelo menos dá essa impressão” 1. 
 

 
 
Para entender melhor o conceito de CRM, vamos esquecer a tecnologia em um 
primeiro momento, focando apenas a palavra “relacionamento”. Para se relacionar 
com um cliente, a empresa precisa praticar verbos como: 

• Comunicar; 
• Vender; 
• Atender; 
• Reter; 
• Solucionar. 

 
Nenhum dos verbos acima menciona nenhum artefato tecnológico, pelo menos por 
enquanto. Na verdade, a tecnologia aparece como um auxiliar para aquelas empresas 
que possuem uma quantidade de clientes, produtos e serviços que não podem mais 
serem controlados pela memória, ou por uma caderneta. 
 
Uma outra palavra que vêm à mente quando se fala de relacionamento é “fidelidade”. 
Quando se considera a relação entre empresa e cliente, nota-se claramente que a 
primeira é a parte “frágil” da relação, já que os clientes “traem” as empresas sem dó 
nem piedade. Para tanto, basta que apareça uma concorrente anunciando produtos ou 
serviços similares com melhores condições. 
 
O termo utilizado no jargão da administração para a perda de clientes é a palavra 
inglesa “churn”. De acordo com artigo publicado pela empresa Daemon Quest2 citando 
dados de um estudo realizado pela Group 1 Software no Reúno Unido, a taxa média 
de perda anual de clientes passou de 16,9% em 2003 para 19,1% em 2005. De acordo 
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com o mesmo estudo3, o maior incremento de desistência foi detectado no setor 
financeiro, que detinha um percentual de perda de clientes abaixo de 10% em 2003, 
passando para 17,5% em 2005. Para 2007, o estudo da mesma empresa indica um 
crescimento dessa taxa para 22%, sendo que os principais motivos de reclamação dos 
clientes são: 

• Falta de reconhecimento como cliente de valor (média de 55%); 
• Atendimento inútil (média de 47%); 
• Callcenters ineficientes e ineficazes (média de 42%). 

 

 
A partir desses números, podemos concluir que a cada 5 anos, aproximadamente, as 
empresas podem perder uma quantidade equivalente a 100% da sua base de clientes, 
em números absolutos. Assustador, não? 
 
Bem, se há perda de clientes, para que a empresa não vá a falência é obrigatório que 
novos clientes sejam conquistados, ou então que antigos clientes perdidos sejam 
reconquistados. Nesses casos, é como iniciar um namoro, ou como reatar um namoro 
antes terminado. Em ambas as situações, é necessário um investimento em jantares, 
passeios, cinemas, para que o tão esperado beijo ocorra (ficaremos apenas no beijo, 
ok?). Depois do primeiro beijo, não é necessário mais tanto investimento, se bem que 
eu recomendaria algumas “surpresas” para que o relacionamento não caia na rotina e 
se desgaste. De qualquer forma, nenhuma dessas surpresas será tão cara quanto os 
primeiros investimentos, pois a idéia não é mais impressionar a pessoa amada, mas 
expressar o apreço por ela. 
 
O mesmo vale para a relação entre a empresa e seus clientes. Conquistar ou 
reconquistar clientes é muito mais caro do que mantê-los. Além disso, reconquistar 
clientes perdidos é algo muitíssimo complicado, uma vez que a separação prévia pode 
ter deixado mágoas profundas, difíceis de serem esquecidas. Isso sem contar que um 
cliente desiludido pode “contaminar” seus amigos e conhecidos pela famosa 
comunicação “boca a boca”, o que complica ainda mais a situação. 
 
A partir dessa realidade de separações e traições entre clientes e empresas, muitos 
especialistas passaram a buscar formas de minimizar essas questões. Em empresas 
de pequeno porte, algumas boas práticas podem resolver o problema. Porém, grandes 
empresas necessitam obrigatoriamente do uso intensivo de tecnologia. 
 
Voltando à sigla CRM, para realizar a efetiva gestão do relacionamento com o cliente, 
é necessário que a empresa se coloque no lugar dele (ou dela). De imediato, ninguém 
gosta de ser tratado como “mais um”.  Ou seja, a empresa precisa “conhecer” o 
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cliente, ou pelo menos fingir convincentemente que o conhece. Para tanto, é 
imprescindível que a empresa tenha acesso ao máximo possível de informações sobre 
cada um dos seus clientes. Portanto, o cadastro do cliente adquire aqui um valor 
inestimável. O cadastro não precisa ser extenso e nem invasivo, mas deve conter o 
suficiente para que a empresa possa ter os dados de contato com o cliente, bem como 
ter um perfil inicial do mesmo. 
 
Além do cadastro, é absolutamente fundamental que todo o histórico do 
relacionamento com o cliente seja de fácil acesso a todas as pessoas da empresa. É 
neste ponto que a tecnologia exerce o seu papel preponderante. Quanto maior for a 
empresa, maior será a complexidade e a quantidade de sistemas existentes. Mesmo 
com esse ambiente complexo, é fundamental que haja uma convergência dos dados 
cadastrais de todos os clientes, principalmente em relação às atualizações, bem como 
de tudo o que aconteceu entre empresa e cliente ao longo do tempo, desde as suas 
compras até uma simples consulta de informações. A realidade do mercado mostra 
que esse é um dilema de muitas corporações. De acordo com um estudo realizado 
pela IBM4, 58% dos presidentes de empresas não acreditam ter informações 
suficientes sobre os seus clientes e não têm a menor idéia sobre como obtê-las. 
 

 
 
Se a empresa tem os dados de cadastro e histórico dos clientes disponíveis de uma 
forma organizada, em cada contato do cliente com a empresa, a partir da sua 
identificação, o sistema deverá mostrar para a pessoa responsável pelo atendimento 
todo o perfil (cadastro) e todo o histórico do cliente com a empresa, para que seja 
realizado o atendimento mais personalizado e efetivo possível. Nesse momento, 
também deve ser favorecida a atualização dos dados cadastrais, para que não se 
perca o contato com o mesmo. E, já que os cadastros dos clientes da empresa estão 
unificados, por que não também reunir em um só local os cadastros dos seus 
funcionários, fornecedores e parceiros? 
 
Além dos benefícios já mencionados, um histórico completo permitirá que a empresa 
identifique potenciais clientes para novos produtos ou serviços, envie malas diretas, e-
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mails, ou até mesmo faça “surpresas” para clientes que compram com mais 
freqüência, ou que há mais tempo. Enfim, a partir dessas informações, a estratégia da 
empresa e a criatividade são o limite para as ações de relacionamento. 
 
Uma vez resolvida a questão dos cadastros e do histórico, deve-se pensar no 
atendimento ao cliente. Mais uma vez, a tecnologia exerce papel importante neste 
ponto. O atendimento pode considerar várias possibilidades, tais como: consultas a 
informações da empresa, ou a seus produtos/serviços; vendas; reclamações; suporte; 
etc. Por exemplo, podemos utilizar o caso de um cliente que faz uma reclamação 
sobre determinado produto, que precisa ser encaminhada ao Departamento de 
Assistência Técnica. É comum que a pessoa responsável pelo atendimento 
encaminhe a demanda para um profissional técnico, que pode esquecer dessa 
demanda se não houver nenhum controle para tal. Se esse for o caso, o técnico pode 
ter se esquecido da demanda, mas com certeza o cliente não se esquecerá, 
colocando a culpa não no atendente ou no técnico, mas na empresa como um todo. 
 

 
 
Para minimizar esse tipo de problema são utilizadas soluções para a automação de 
fluxos de processos, conhecidos no mercado como sistemas de “workflow” (esse 
pessoal de tecnologia adora palavras em inglês). Em termos gerais, são softwares que 
visam controlar determinados processos, considerando o encaminhamento de 
demandas e a ativação de recursos humanos e de informação necessários para 
completar cada tarefa. O maior ponto positivo e ao mesmo tempo o maior problema 
dessas soluções é que os processos precisam ser padronizados. A parte boa é que 
padronização traz organização, o que atenderá à maior parte dos casos de forma 
rápida e eficaz. O problema é que processos padronizados detestam exceções. 
Nesses casos, é importante que a empresa tenha “planos B” para tratar demandas 
fora do padrão. Também é aconselhável que a tecnologia permita que todos os 
envolvidos (cliente e profissionais da empresa) recebam informações sobre o prazo 
combinado e o andamento de cada demanda, além de proporcionar o acesso rápido a 
informações que facilitem a resolução efetiva das questões. 
 
Assim, é fácil ver como CRM e tecnologia andam mesmo juntos. Porém, mesmo com 
o uso intensivo de tecnologia, podemos notar que sempre é mencionada a 
participação de pessoas. Não podemos nos esquecer que o cliente é um ser humano 
(sim, ele é humano), bem como os profissionais que trabalham nas empresas (sim, 
eles também são humanos), e é por isso que a simples aquisição uma excelente 



tecnologia de CRM não é receita de sucesso garantido. Antes de qualquer solução 
tecnológica, é fundamental que a empresa desenvolva e pratique valores 
humanísticos, buscando ser “orientada ao cliente”. Também é importante não 
esquecer da qualificação, capacitação e motivação dos seus profissionais, além de 
estabelecer uma política de gestão dos relacionamentos com os seus fornecedores e 
parceiros. Dessa forma é criado um círculo virtuoso, favorecendo a fidelização e a 
satisfação não apenas dos clientes, mas também de outras pessoas e entidades 
envolvidas no universo de uma empresa. 
 
Pelo fato de considerar pessoas, relacionamentos, valores, disciplina na sua aplicação 
diária, perseverança e, por vezes, paciência, o CRM deve ser encarado como algo 
muito maior do que uma tecnologia, um conjunto de processos, ou um software. CRM 
é uma filosofia. Pratique-a! 
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