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Se de um lado os clientes têm cada vez mais acesso a informações, as quais baseiam 
argumentos para cobrar mais das empresas, de outro as corporações parecem ainda não ter 
se dado conta da importância de conhecer seus consumidores e de como utilizar esses dados 
para melhorar seus negócios. Para reverter esse quadro e fazer do conhecimento sobre o 
cliente um ativo estratégico, Fernando Pierry, sócio da Peppers & Rogers Group responsável 
pela América Latina e Ibéria, sugere uma metodologia de quatro passos. 
 
"A primeira etapa é identificar cada cliente individualmente, seja qual for o meio de 
contato", explica Pierry. Para tanto, ele aponta a necessidade de haver total integração dos 
dados nos sistemas, de modo a possibilitar que as informações coletadas em uma interação 
por telefone, por exemplo, sejam usadas posteriormente em um contato por e-mail ou 
pessoalmente. "A seguir, os consumidores devem ser diferenciados, mas não por suas 
características demográficas e econômicas, e sim por seu valor ou seus interesses", detalha. 
Os próximos passos são a interação e a customização dos serviços e produtos, para cada 
cliente. "Te ouço e mudo. Isso é personalização." 
A base tecnológica para colocar a metodologia em prática já existe. "Geralmente, sobra 
tecnologia. O que falta é um melhor uso da mesma", garante o executivo. Na visão de 
Pierry, em alguns casos o que falta é estratégia, em outros é comunicação entre as áreas da 
companhia - mas a maior carência é por responsáveis pela gestão do cliente. "É necessário 
alguém para coordenar todas as áreas que têm contato com o usuário", destaca. 
 
Ao adotar esse modelo de relacionamento, as empresas passam a ter condições para 
fidelizar seus bons clientes - destacando que só é interessante manter os consumidores 
lucrativos. Mas, mais que isso, conseguem identificar no mercado perfis semelhantes aos de 
seus melhores clientes, podem descobrir o potencial de consumidores que vêm 
apresentando resultados reais médios e, até mesmo, perceber os sinais da iminente perda 
de um usuário. 
 
No entanto, a realidade ainda é muito diferente. Segundo Pierry, mesmo o mercado 
financeiro, pioneiro nos aspectos transacionais, ainda parece não ter o CRM - gerenciamento 
das relações com clientes - entre suas prioridades. "As empresas estão começando a utilizar 
ferramentas de análise de todas as informações que coletam, de diversas formas, sobre os 
clientes", diz Pierry.  
 
A previsão do analista é que a situação comece a mudar efetivamente nos próximos dois ou 
três anos. "No momento em que as margens de lucro começarem a cair, os bancos terão de 
começar a se preocupar." 
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