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Bons clientes são muito valiosos. Mantenha-os satisfeitos ou ...  
 
Sua empresa está dando a devida atenção a seus clientes? Quando um cliente entra em contato 
com o serviço de atendimento ele é tratado com cordialidade e tem sua dúvida ou problema 
rapidamente solucionados ou é mandado de um lado pra outro em um labirinto de informações 
que o faz perder tempo e paciência? 
 
Se você não considera que o seu nível de serviço no atendimento aos clientes está bem ajustado 
e de encontro às expectativas deles, parabéns: é preciso ter em mente que sempre há o que 
melhorar. Agora, se você acredita que está tudo bem e que seus clientes estão plenamente 
satisfeitos, é bom pensar com mais cuidado. Porque hoje em dia se o cliente não encontra um 
atendimento de qualidade ele vai procurar por isso no seu concorrente. E o fato é que com a 
internet e os negócios cada vez mais migrando para o ambiente digital o seu concorrente está em 
qualquer lugar, literalmente a um clique do mouse. 
 
Não há como negar: o mercado está a cada dia mais globalizado, os produtos e preços estão 
muito parecidos e o que vai diferenciar entre um empresa e outra no momento de decisão da 
compra é um atendimento de qualidade. É necessário que toda a empresa esteja ciente de sua 
responsabilidade e da importância do relacionamento com o cliente de forma que ele tenha a 
melhor experiência possível no momento da compra, visando fortalecer sua identidade com a 
empresa e aumentar sua tendência de optar novamente por ela em uma próxima oportunidade. 
 
São vários os pontos a serem analisados e planejados de forma a orientar a empresa no caminho 
do melhor atendimento/ relacionamento com o cliente: 
 
- garantir treinamento adequado para os funcionários da empresa e formar uma "consciência 
corporativa" com relação a importância do bom atendimento. É fundamental que essa consciência 
esteja espalhada por toda a organização, para todos os funcionários. 
 
- rever processos para orientá-los ao cliente: todos os processos de negócio da empresa devem 
ser estruturados e constantemente revistos para garantir que tenham como foco principal a 
conveniência, rapidez e eficácia no atendimento e/ ou resolução do problema do cliente. 
 
- providenciar acesso rápido e preciso às informações dos clientes para todas as pessoas 
envolvidas diretamente com o atendimento. Isso é conseguido de forma eficiente com o uso 
correto e integrado da tecnologia, que deve atuar como suporte de todo contato com o cliente. 
 
- adotar uma política de marketing de relacionamento que aproveite ao máximo o potencial de 
cada canal de contato com o cliente: contato pessoal, marketing direto e on-line. Com relação a 
web é possível estabelecer uma série de ações visando a melhoria do relacionamento, fidelização 
e aumento da base de clientes: 
a) envio de newsletters personalizadas  
b) oferecer suporte on-line 
c) avisar via e-mail quando do lançamento de produtos/ serviços/ conteúdo de interesse do cliente 
d) trabalhar datas comemorativas (natal, dia das mães) com ações específicas e de impacto 
e) oferecer conteúdo diferenciado na web, estimulando os clientes a acessarem constantemente o 
website 
 
Por fim é importante dizer que toda estratégia de relacionamento com o cliente deve, idealmente, 
ser suportada por um bom projeto de CRM.  
 
 



Através de um projeto bem dimensionado e bem planejado, adequado às características e porte 
da organização, é possível conhecer de fato os clientes, seus gostos, hábitos, histórico e 
frequência de compra e traduzir essas informações em ações de marketing de relacionamento 
específicas e personalizadas. Tais ações visam incrementar, por parte da empresa, a rentabilidade 
e as oportunidades de negócio com cada um de seus clientes e oferecer a eles a melhor 
experiência de atendimento possível, de forma a mantê-lo satisfeito e fiel a seus serviços.  
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