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O que se espera a partir do relacionamento produtivo entre clientes, parceiros e empresas? O que 
você acha, na posição de consumidor, que as pessoas procuram obter durante um 
relacionamento? A resposta para essa questão é quase sempre: benefícios. O termo benefício 
parece adequado, pois a própria estrutura da palavra deriva de bem, de fazer o bem. Nesse caso, 
fazer bem para ambos, simultaneamente. Isso mesmo, como diligentes de empresas, o nosso 
foco deve se voltar para o valor do cliente e para atender às suas necessidades. Entregar 
produtos e serviços superiores recheados de proximidade e ações pós-venda e entregar valor ao 
invés de mercadorias. 
 
Os benefícios proporcionados pela aplicação do marketing de relacionamento e CRM devem ser de 
longo prazo, isto é, a empresa não deve pensar na venda apressada. Além disso, os benefícios 
devem ser mútuos, ou seja, empresa e cliente devem receber benefícios e fornecê-los também. 
Uma outra característica básica dos serviços é que, com o marketing direto, eles devem ser 
individualizados e não padronizados. Isso significa que a sua empresa agora detém formas, 
estratégias, recursos e tecnologia para identificar quais são esses benefícios e determinar, então, 
estratégias para que eles sejam alcançados.  
 
Como demonstrei, os benefícios podem ser gerados tanto para as empresas quanto para os 
clientes a partir de estratégias bem estruturadas, por isso os chamo de mútuos. Os projetos de 
marketing de relacionamento realmente focados no cliente têm condições de gerar pelo menos 8 
benefícios mútuos: 
 
1. Aumento da longevidade do relacionamento; 
2. Aumento da produtividade dos canais de relacionamento e vendas; 
3. Redução do gap entre os produtos e expectativas do consumidor; 
4. Redução da barganha por preços; 
5. Redução do timing dos negócios; 
6. Redução de decisões incorretas; 
7. Redução dos custos de relacionamento;  
8. Sustentação de vantagens competitivas.  
 
Praticar a gestão do relacionamento com o cliente gera automaticamente benefícios mais 
palpáveis para o consumidor e, naturalmente, o aumento da participação interna da organização. 
Os funcionários ficam mais motivados também. Portanto, podemos dizer que quando o valor do 
cliente é priorizado, os benefícios se tornam uma conseqüência, um resultado desses processos 
empresariais e não necessariamente uma causa, como se afirmava no passado. Colaboração é 
tudo. 
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