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Ações de CRM devem cuidar com carinho da clientela mais fiel e ser mensuráveis. 
 
Por muito que se fale de Customer Relationship Management (CRM) - Gestão de Relacionamento 
de Clientes - e de seus múltiplos benefícios para as empresas, pouco foi feito para quantificá-la e 
medir sua eficácia. 
 
O guru do marketing direto Lester Wunderman escreveu que `(.) é a proporção de clientes leais 
que você tem, e não sua participação no mercado, que cria o lucro`. Se for verdade (e ninguém 
diz que não seja), por que é tão difícil encontrar casos reais de sucesso, com números sólidos 
para comprová-los? 
 
Talvez o maior problema seja a ausência de dados precisos sobre o comportamento de clientes 
por parte da maioria das empresas. Elas têm ótimas estatísticas `macro`, mas poucos detalhes 
`micro`, e parecem focalizar no cliente `médio`, uma espécie extinta que hoje sobrevive 
somente na imaginação de executivos de marketing. 
 
Os caros e sofisticados programas de computação feitos para ajudar nos esforços de CRM só 
produzem resultados se os dados com os quais trabalham tiverem substância e robustez. E eles 
quase nunca têm. 
 
O melhor banco de dados de marketing já inventado ainda está localizado entre as orelhas de um 
bom comerciante. É ele quem deveria ser o modelo de todas as atividades de CRM. O 
conhecimento que tem dos clientes e de suas preferências, sua disposição em ir mais longe por 
seus melhores fregueses, a percepção que tem de novas tendências e sua capacidade de ouvir a 
clientela são as características que distinguem todos os programas de CRM. 
 
As empresas que têm maior sucesso com CRM compreendem e registram o desempenho de seus 
clientes. Depois, alocam os recursos de CRM adequados a cada um. A parte do leão é destinada 
aos poucos clientes excelentes que respondem pela maior parte dos lucros. 
 
CRM não é só `recompensa`. É `reconhecimento`. Não trata só de vantagens esperadas, mas 
também de surpresas agradáveis. Uma loja de departamentos de Paris passou a oferecer vagas 
de estacionamento aos seus melhores clientes (numa região onde é quase impossível estacionar) 
e suas vendas para esses fregueses cresceram quase 25%. 
 
O que distingue ações promocionais como essa de todos os esforços bem-sucedidos de CRM é a 
combinação imbatível de foco intenso no cliente, bons sistemas e medidas contabilizáveis para 
avaliar seu sucesso ou fracasso. 
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