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As companhias investem milhões nos programas de relacionamento, mas a maioria das 
iniciativas falha. Aqui comentamos por que - e o que fazer para ter sucesso. 
 
A promessa do CRM é cativante, mas a prática pode ser decepcionante. Quando funciona, o 
CRM permite à companhia estocar dados dos consumidores, identificar os mais valiosos 
durante um certo tempo e aumentar a lealdade dos mesmos, oferecendo produtos e serviços 
cada vez mais customizados. Também reduz o custo de atendê-los e torna mais fácil adquirir 
novos e similares consumidores no mercado. Mas quando o CRM não funciona - e é mais 
comum do que se pensa -, leva a perdas monstruosas. 
 
Consideremos isto: 55% de todos os projetos de CRM não produzem resultados, de acordo 
com a Gartner Group, uma empresa de pesquisa e consultoria. Também verifiquemos: de 
acordo com a pesquisa de ferramentas de gerenciamento da Bain´s 2001, que analisa o uso e 
satisfação das empresas com técnicas de gerenciamento, o CRM ficou entre as três piores, 
dentre 25. De acordo com a pesquisa do ano passado, feita entre 451 executivos sênior, um 
em cada cinco disse que suas iniciativas de CRM não só falharam em trazer lucro, como 
também prejudicaram relacionamentos de longa data com consumidores. 
 
Por que essas iniciativas falham tão freqüentemente?Uma razão pela qual o CRM nem sempre 
funciona é que a maioria dos executivos simplesmente não sabe o que está implementando, 
independente de quanto custa ou quanto tempo leva. Se acha exagero, tente pedir para um 
executivo definir CRM. As respostas serão mais díspares e sem sentido quanto possível. Mas 
todos têm consciência de que é uma ferramenta importante. Então, não façamos mais erros. O 
CRM bem-feito é muito importante. Os números dizem - CRM chegou para ficar. Agora cabe a 
você certificar se ele compensa, evitando essas armadilhas.  
 
1 - Implementar o CRM antes de criar uma estratégia de consumidor 
Qualquer nova ferramenta de gerenciamento pode seduzir, mas existe algo particularmente 
atraente num software que promete resolver um problema perene. Alguns produtos prometem 
e cumprem exatamente isto: selecionam os clientes que trazem maior margem de 
lucratividade. E por que isso não funciona? Porque um CRM efetivo é baseado na velha e boa 
análise de segmentação. Mais ainda: é feito para atingir uma meta específica. Implementar 
CRM sem ter feito e aplicado previamente uma boa pesquisa de segmentação é como fazer 
uma obra sem um projeto arquitetônico antes. Mesmo assim, muitos executivos vêem o CRM 
como estratégia de marketing. Ou seja, deixam que os produtores do software dirijam sua 
estratégia de aproximação com o cliente, ou alterando sua estratégia para combinar com o 
sistema de CRM implementado. Às vezes, ainda pior, deixam sua estratégia de clientes com a 
pessoa responsável pelo sistema. Nada pode ser mais errôneo: uma visão tão ingênua que 
dispensa ate mesmo o próprio executivo. 
 
2 - Aplicar o CRM antes de adaptar a empresa 
Instalar o CRM antes de criar uma empresa orientada ao consumidor é talvez a ameaça mais 
perigosa. Se uma empresa deseja desenvolver melhores relações com os clientes mais 
lucrativos, precisa primeiro rever os processos-chave do negócio que envolvem clientes. Ter 
uma estratégia não é suficiente: o CRM só dará certo depois de a empresa rever seus 
processos - descrição das atividades, sistemas de compensação, medidas de performance, 
programas de treinamento, e assim por diante, de forma a serem estruturados para melhor 
atender às necessidades dos consumidores. Também é importante avaliar as estruturas 
departamentais, de produção, geográficas etc. Acreditando que o CRM afeta apenas os 
processos de consumidor, os executivos normalmente não enxergam a necessidade de 
mudança nas estruturas internas. Mas isso é como tentar pintar uma casa sem acabamento 
nas paredes - ao invés de melhorar, só tende a piorar. Um CRM aplicado a uma empresa que 
não tenha passado por esse tipo de evolução só vai mostrar para o mercado quais são as suas 
deficiências, o que reverte de maneira absolutamente negativa. 
 
3 - Dar mais valor à tecnologia do que ao processo. 



Muitos executivos assumem que quanto mais tecnologia, mais o CRM funcionará. As relações 
com o cliente podem ser gerenciadas de várias maneiras, e os objetivos podem ser atingidos 
sem grandes investimentos tecnológicos. Como, por exemplo, motivar os funcionários para 
serem mais conscientes das necessidades dos clientes. Apenas se basear em uma solução 
tecnológica ou pensar que quanto mais high tech, melhor, é um erro muito caro. Na verdade, 
as companhias que têm um CRM em ótimo uso, utilizam tecnologia de todos os níveis, 
combinando o software de CRM com as atividades de cada funcionário. Cada empresa deve 
saber avaliar quais combinações são mais adequadas para sua realidade. Para começar, uma 
boa idéia é partir das atividades menos tecnológicas e ir adaptando gradualmente, até 
encontrar um ponto de equilíbrio. Planejar os passos para que o próximo seja realmente 
necessário, revendo primeiramente os processos internos etc. 
 
4 - Conhecer os clientes  
Se os seus melhores clientes soubessem que você planeja investir para aumentar a lealdade 
deles aos seus produtos, o que será que eles desejariam? A resposta depende do tipo de 
empresa que você gerencia e que tipo de relação você tem com seus clientes. Essas relações 
podem variar de empresa para empresa, e também entre os clientes. Infelizmente, os 
executivos acabam ignorando essas considerações quando implantam um CRM, e tem 
conseqüências desastrosas. Relacionamentos têm dois lados. Você pode querer criar um 
relacionamento com seus melhores clientes, mas será que eles também querem? Falhas na 
construção desse relacionamento acabam fazendo com que você perca esse cliente para seu 
concorrente. O relacionamento não deve cair na costumeira chateação, enchendo o cliente de 
e-mails e malas-diretas. Seja objetivo, e não terá ex-clientes ferozes com você. 
 
As ferramentas de gerenciamento vão e vêm, mas o CRM é uma ferramenta que tem futuro e 
veio para ficar. É um potencial de evolução, em si próprio e também nas várias etapas de 
atendimento ao cliente. É uma idéia poderosa, independente das dificuldades e adaptações 
para implementá-la. O CRM bem-sucedido depende mais da estratégia do que quanto se gasta 
na tecnologia. Estratégia está relacionada aos recursos alocados e onde esses recursos são 
alocados, para criar vantagens competitivas e performance acima da média. A única maneira 
de fazer o CRM trabalhar é tirar algum tempo para calcular sua estratégia de consumidor, que 
vai ajudar os funcionários entenderem aonde vão e por que, além de alinhar seus processos 
antes de implantar a tecnologia. Também é fundamental mostrar ao seu time aonde se 
pretende chegar, e como, utilizando as ferramentas necessárias para ter sucesso. Dessa 
forma, o CRM vai realmente ser um forte aliado, e não há risco de ocorrer o contrário. 
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