
Quem trabalha em atendimento está pra-
ticando relacionamento? É correto considerar o

atendimento aos clientes, através de call center,

na esfera do relacionamento? Uma plataforma
de atendimento - incorporando SAC, conselho de
clientes e pesquisa periódica de satisfação com
consumidores - pode ser entendida como uma
estratégia de relacionamento?

Minha visão: todas as respostas às pergun-
tas acima são negativas.

Para iniciara discussão, podemos fazer uma
analogia com a propaganda. Freqüência é, in-
discutivelmente, um dos fatores de sucesso para
uma peça publicitária, seja um comercial, seja

um anúncio. Em relacionamento o fator chave é
a seqüência. Assim saímos do contato efêmero
que ocorre no atendimento para a gestão do rela-
cionamento. Gerenciamos o relacionamento,
quando podemos controlar a comunicação direta
em uma seqüência de contatos programados. Esta
programação depende do correto mapeamento
da cadeia de contatos, destinada a atingir as
finalidades de uma estratégia de relacionamen-
to: fidelização ou prospecção de clientes.

Um bom exemplo é o case da Tishman

Speyer, uma das maiores incorporadoras mundi-
ais do ramo imobiliário, atuando no mercado de
imóveis de alto padrão em São Paulo. Ao ma-
pearmos todos os contatos entre um prospect e o
corretor durante o ciclo de vendas, fomos capazes
de desenvolver toda uma seqüência de peças de
comunicação direta para alicerçar o relacionamento
entre comprador e vendedor. O objetivo: facilitar e
agilizar o fechamento da venda. Seu funciona-

mento é bastante pragmático. Uma força de ven-
das informatizada utiliza uma ferramenta de banco
de dados, especialmente construída. Ela permite
ao corretor visualizar cada oportunidade de contato ao

longo do ciclo de vendas e disparar uma ação de
relacionamento, em função do comportamento do
prospect e das barreiras potenciais à compra. Uma vez
realizada a compra, o relacionamento se aprofunda
durante todo o processo, indefinidamente.

Agora, colocando a questão de uma forma

mais conceituai, atendimento e relacionamento têm
objetivos de marketing, características e dimen-

sões distintas. Atendimento está orientado à satis-
fação do cliente. Sem limitações. Isto é, o atendi-

mento está dirigido a toda a base de clientes, in-
distintamente. Pode ser até segmentado. Por exem-
plo, em um call center, operando para um cartão

de crédito, há um grupo de clientes com atendi-

mento prioritário e suas ligações identificadas "fu-
ram" a fila de espera. Todavia, ao se analisar a
estratégia global de atendimento deste cartão de
crédito, se verifica que toda base de clientes está
contemplada, mesmo que haja políticas segmen-
tadas. Quando uma empresa investe em atendi-
mento, ela provavelmente irá medir o seu retorno,
pelo comportamento dos índices de satisfação dos
seus clientes.

Relacionamento, por outro lado, está com-

prometido em criar vínculo permanente ou perene
com determinado público-alvo. Portanto, a estra-
tégia de relacionamento tem por missão aumentar
o valor de forma duradoura daquele público para

a marca. Para tal objetivo é imprescindível seleci-
onar o conjunto de segmentos com quem preten-
demos nos relacionar: clientes, canais de vendas,

parceiros ou colaboradores. Podem ser os passagei-
ros que têm por hábito viajar de primeira classe
em uma empresa aérea, os compradores freqüen-

Text Box
Fonte: Marketing Direto, ano 4, n. 48, p. 14-15, fev. 2006.



tes de um supermercado, os canais de vendas mais
expressivos de uma empresa de informática, um
conjunto de médicos para um laboratório ou os fun-
cionários que atingiram a média superior na última
avaliação de desempenho. O grande desafio é, por-
tanto, a implantação de estratégias de marketing

de relacionamento orientadas a aumentar sistema-
ticamente o valor do target para a marca.

Muito se fala sobre o valor do cliente. Mas,

poucas empresas têm definido, com precisão, as
métricas para determinar o real valor de um clien-
te, com uma visão de longo prazo. A mensurarão
passa a ser fundamental, na medida em que per-
mite analisar o real impacto de uma estratégia de

relacionamento sobre o incremento do valor dos
clientes. Em termos instrumentais, gerar incremento
significa estarmos continuamente elevando o va-
lor do ticket médio, os níveis de retenção de clientes
e o client share, sistematicamente, de um conjunto

definido de clientes.
Quem mensura corretamente sabe que é

impossível se relacionar com toda a base de clien-
tes. O compromisso do relacionamento é com a

lucratividade dos clientes. Ou melhor, com o au-

mento contínuo da lucratividade dos clientes sele-

cionados. A seletividade do público-alvo se torna
obrigatória em relacionamento. Toda a base de
clientes está sujeita a Lei de Paretto, isto é, 80% do
lucro provêm de 20% dos clientes. O fator chave
para o sucesso passa a ser a seleção e a identifica-
ção do grupo de clientes com os quais queremos
nos relacionar. A conta de resultados em marketing

de relacionamento fecha muito bem, se houver

seletividade. Só podemos oferecer recompensas e
privilégios, dentro da arquitetura de relacionamen-
to, se o cliente selecionado gerar fluxo de caixa
razoável para a marca.

A nossa experiência com o Shopping

Iguatemi está demonstrando o substancial conhe-
cimento que o Iguatemi passou a ter sobre o valor
dos seus melhores clientes. E mais, seu perfil, seus
hábitos de compras, as categorias de produtos ad-
quiridos e mix de lojas em que compra, através de
um sistema de mensuração permanente. O que
permite reconhecer e recompensar com privilégios

exclusivos os seus clientes mais valiosos, através de
parcerias com os seus lojistas.

Há outras diferenças entre atendimento e re-

lacionamento. Os investimentos em atendimen-
to tendem a ser mais centrados em pessoal e em

infra-estrutura, como em hardware, software ou
equipamentos de telecom. Já em relacionamen-
to, a tendência é investir mais na comunicação.
Normalmente, campanhas e peças de relaciona-
mento, utilizando os meios online, mala direta,
telemarketing e eventos.

Então, poderia se imaginar a prática do
marketing de relacionamento sem o atendimen-
to? Nunca! Em uma estratégia de relacionamen-
to, o atendimento funciona como seu alicerce.

Não como um alicerce estático ou operacional,
mas fundamentalmente estratégico. Isto porque,
o atendimento pode ser exercido na sua plenitu-
de ao operar sob uma estratégia de relaciona-
mento. A eficácia está em reconhecer a conver-

gência entre ambos e administrá-los de forma
integrada. Criar valor na base de clientes com

elevado índice de satisfação é o caminho para o
sucesso de uma marca!
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