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Devemos lembrar que tanto a prática como a respectiva adoção da Estratégia de CRM é anterior 
ao desenvolvimento tecnológico.  
 
É de senso comum que a tecnologia já está presente e disseminada no cotidiano de nossas 
atividades e de nossas vidas. Ainda que não trabalhemos diretamente com ela , o simples fato de 
se fazer um pagamento de uma conta ou o controle de uma conta corrente em qualquer banco do 
país, ou mesmo quando interagimos com um computador (como no caso de se efetuar um 
pagamento qualquer por meio de cartão de crédito) ou quando falamos através de um telefone 
celular; ainda que não entendamos ou saibamos explicar de que forma isso funciona, o fato é que 
funciona e, independente de qualquer outro fator ou elemento essa tal tecnologia facilita nossa 
vida. Também devemos lembrar que o boom do avanço tecnológico ocorrido a partir do começo 
dos anos 90 em diante, possibilitou alavancar não apenas a disseminação do uso dessa tecnologia 
e das possibilidades e ferramentas levantadas por ela, como ainda podemos dizer que foi a 
responsável pela “explosão” do uso do CRM, ainda que na maior parte das vezes de forma 
incorreta. 
 
Devemos lembrar ainda que tanto a prática como a respectiva adoção da Estratégia de CRM é 
anterior ao desenvolvimento tecnológico, bastando apenas prestarmos atenção, por exemplo, em 
uma pequena venda de bairro – do tipo de armazém geral -, no início do século XX, onde o 
proprietário não somente adotava como política comercial o “fiado” para seus clientes, mas 
mantinha em sua caderneta de registros, quais os itens e em que quantidade cada um dos seus 
fregueses tinha por hábito e costume adquirir, e que ao providenciar novas compras esses dados 
iam sendo atualizados, bem como quando houvesse, alguma novidade em termos de produto na 
loja, e o proprietário ao verificar o “caderninho”, resolvesse entrar em contato com determinado 
freguês, a fim de lhe mostrar ou sugerir a compra da novidade, ele “sem saber” estava praticando 
o que hoje se prega como sendo a Estratégia de CRM. 
 
Ora, se o CRM, anacrônico de Customer Relationship Management, representa uma estratégia de 
relacionamento com o cliente; quanto mais interessantes e “mais facilitadoras” forem as 
ferramentas que os gestores desses relacionamentos forem utilizar, mais fácil será o seu trabalho 
e, por conseguinte, maior será a chance de se alcançar o sucesso nessa empreitada. No entanto, 
devemos atentar para o fato de que, como em qualquer estratégia que venha a ser adotada por 
uma organização, não resolve nada e não é suficiente que o gestor tenha boa vontade. Recursos 
são fundamentais e é nesse contexto que a tecnologia, através dos softwares e dos bancos de 
dados que viabilizam a estruturação, armazenagem, recuperação e operacionalização dos dados 
dos clientes coletados (daqueles com os quais a empresa deseja se relacionar) permite o sucesso 
da estratégia.  
 
Porém por si, um computador ou um software, qualquer que seja ele, não pode e não deve ser 
visto como um fim em si. Devem ser olhados como ferramentas, pois são eles que darão o apoio e 
o suporte necessários tanto à implementação, quanto para a respectiva operacionalização da 
estratégia. Assim, o gestor ou o responsável pelo CRM ao escolher um determinado software ou 
optar por uma dada modalidade de operação em termos de CRM, não deve fazê-lo esperando que 
a tecnologia seja a panacéia de soluções para todos os seus problemas e particularidades na 
adoção dessa estratégia.  
 
Afinal; concluindo, lembramos que o CRM não se apresenta como uma receita de bolo, que deve 
ser usada sempre, para todas as situações e como busca de solução para todo e qualquer tipo de 
problema enfrentado por uma organização. Trata-se de poderosa estratégia, escorada na teoria, a 
qual apresenta como requisito a visão exógena da empresa. Nesse contexto o gestor pode ter na 
tecnologia uma importante e útil ferramenta, representando uma poderosa arma.  



Porém, observamos que na grande maioria das vezes, essa tecnologia acaba sendo ou sub-
utilizada ou representando um fim em si mesma, o fim da Estratégia de CRM e não aquilo que 
deveria ocorrer; isto é, ao se adotar o CRM têm os gestores de estar comprometidos e abertos, 
enxergando nas suas atitudes a solução das demandas de suas dificuldades e não a “simples 
espera” de que uma máquina ou um software ofereçam magicamente as respostas. 
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