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Enquanto algumas empresas gastam cada vez mais para conseguir convencer o consumidor, não 

tem a preocupação de cumprir as suas promessas, minam a credibilidade por uso indiscriminado 

de palavras tais como: liquidação, promoção, desconto e agora qualidade, sem perceber que a 

melhor forma de acabar com um mau produto é fazer uma boa propaganda.  

Alguns consumidores se dispõe a enfrentar congestionamento, ir mais longe e até pagar mais caro 

por um produto ou serviço só porque uma pessoa do seu relacionamento recomendou. 

 

O que vale mais uma propagada para mil executivos, dez entrevistas ou uma recomendação? Não 

há nada mais precioso para a empresa que ser recomendada por seus Clientes. 

 

As empresas estão descobrindo que investir numa comunicação mais evoluída baseada no 

diálogo, aproxima mais o Cliente, diminuí os custos de comunicação, contribui de forma efetiva 

para a concepção e aprimoramento de produtos e serviços, que Clientes podem atrair com muito 

mais eficiência e menor custo outros Clientes, que podem contribuir com idéias de grande valor, 

enfim, que fidelizá-los é muito mais rentável que estar sempre em busca de novos Clientes. 

 

As Vantagens do Marketing de Relacionamento 

 

As empresas que estão investindo no Marketing de Relacionamento sabem que cada contato com 

o Cliente é uma oportunidade valiosa de conhecê-lo melhor, afim de desenvolver ações que façam 

com que esse se sinta especial, transformando desconhecidos em consumidores, consumidores 

em Clientes, e Clientes em amigos que recomendam para outros amigos. 

 

Imagine quanto vale para uma empresa o histórico de todas as decisões, solicitações, 

reclamações e sugestões de cada Cliente, como essas informações podem ajudar no 

desenvolvimento e fortalecimento das suas marcas no mercado. 

 

Essas são algumas das razões que o Customer Relationship Management (CRM) um sistema que 

visa ajudar a empresa a gerir as suas relações com o Cliente, vem chamando tanta atenção no 

mercado. A Fundação Getúlio Vargas em recente pesquisa constatou que 33% das empresas 

pesquisadas pretendem implantar o CRM para ajudar nas relações com o Cliente.  

 

Mas, antes de optar por qualquer solução, vale a pena fazermos alguns questionamentos:  

 

Como são tratadas as reclamações na sua empresa ?  

A empresa está realmente aberta para receber idéias e sugestões de Clientes e colaboradores ?  

Quais são os critérios para classificar e tratar os vários grupos de Clientes ?  

Quais são os Clientes mais rentáveis para a empresa ?  

Os Clientes mais fiéis são recompensados de alguma forma ?  

Há algum sistema que incentive os Clientes a ajudarem na conquista de novos Clientes ?  

Embora a ferramenta mais comentada hoje, seja o CRM, existem outras que também podem ser 

trabalhadas no sentido de melhorar as relações com o Cliente. 

 

Nos próximos artigos vamos procurar explanar de forma individual algumas das ferramentas do 

Marketing de Relacionamento, tais como:  

 

Atendimento a Reclamação: Recentemente fizemos uma pesquisa através do site 

www.enquete.com.br onde 66% dos entrevistados responderam que as empresas não sabem 

atender bem as reclamações. O atendimento eficaz de reclamações tem se mostrado uma 

excelente oportunidade para a empresa fortalecer as relações com o Cliente. O Comandante Rolim 

da TAM com a propriedade de quem sabe o valor de uma reclamação, diz "Eu tenho medo de 

Cliente que não reclama".  



 

Coleta de Sugestões( Idéias): Algumas empresas investem com consultores para trazerem idéias 

e sugestões e infelizmente não incentivam e recompensam os seus Clientes e colaboradores a 

isso. Muitas delas acreditam que uma caixa de sugestão num canto de um balcão possa fazer esse 

papel.  

 

Sistema de Benefícios Progressivos: As empresas Aéreas tornaram-se especialistas em programas 

de milhagem e fidelização, vendendo a idéia de que quanto mais o Cliente fizer pela empresa mais 

esta fará por ele, reforçando o processo de reciprocidade que faz parte da base de um 

relacionamento.  

 

Rede de Relacionamentos: As empresas estão cada vez mais interessadas em aprender a utilizar a 

rede de relacionamento para a propagação de idéias e vender produtos e serviços, afim de tornar 

o Cliente no melhor vendedor da empresa. O HSBC lançou recentemente o Programa Cliente a 

Cliente. As livrarias virtuais já usam a algum tempo o sistema que estas chamam de "Filiados" 

para vender livros.  

 

CRM: Talvez a ferramenta mais comentada hoje no mercado que tem como objetivo principal 

aproveitar cada contato com o Cliente para conhecê-lo melhor, afim de proporciona-lhe um 

tratamento exclusivo. Funcionando como uma espécie de prontuário médico que detalha o que 

aconteceu de importante em cada contato e quais foram as reações do Cliente. 

 

Colaboração Interativa: Talvez seja uma das ferramentas menos explorada do mercado. As 

empresas oferecem oportunidades dos Clientes desenvolverem relacionamentos entre si. 

Supermercados podem ajudar um grupo de donas de casa a trocarem receitas, livrarias podem 

ajudar seus Clientes a encontrar outros que gostem do mesmo gênero literário, agências de 

viagens podem gerar oportunidades de troca de experiências entre seus Clientes. 

 

Muitas empresas vêem o Marketing de Relacionamento principalmente o CRM como um 

investimento tecnológico, não levando em conta estratégias de comunicação e o processo de 

assimilação de novas culturas. Se enganam redondamente aqueles que acham que podem 

comprar relacionamentos, deixando de construí-los e cultivá-los. 

 

IMPORTANTE! Ajude-nos a aprimorar os próximos artigos, respondendo uma ou mais das 

perguntas.  

 

Você conhece algum exemplo bem sucedido de empresa que utiliza Marketing de Relacionamento?  

Que aspecto do Marketing de Relacionamento ou Relações Interpessoais você gostaria que fosse 

abordado nos próximos artigos ?  
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