
DE INÍCIO, SEREI CATEGÓRICO: NÃO ACREDITO QUE A TECNO-
LOGIA PARA RELACIONAMENTOS SEJA, AINDA, A GRANDE VEDE-
TE DO MOMENTO. Não creio que ela seja a solução única
para as questões de interação da empresa com clientes.
Isso pode parecer radical, ainda mais vindo de um
diretor-presidente de uma empresa que atua há 18 anos
no mercado de CRM. Mas o que quero enfatizar é que
uma ferramenta sem cultura é tudo o que não queremos
ter. Uma tecnologia isolada do gerenciamento humano
determina não apenas uma visão equivocada e
ultrapassada da sociedade, mas, principalmente, uma
estratégia comercial destinada ao fracasso.

Ao contrário disso, promover a gestão interativa do
relacionamento, integrando a identidade da marca no
processo de comunicação e diferenciação é a estratégia
com mais chances de sucesso na busca pela fidelização.
Essa estratégia tem o propósito de conduzir à almejada
"paixão pela marca", principal desafio da moderna ges-
tão empresarial.

Até pouco tempo dizíamos que o diferencial de
uma empresa eram as estratégias de CRM. Hoje, com
a pulverização da interconectividade do mundo,
CRM é o que todos fazem, uma vez que, se a po-
pulação de consumidores está conectada e tem acesso
a várias vias de contato, a empresa tem de ser capaz de
atendê-la. Entretanto, com a maturação dos proces-
sos que permeiam a relação empresa—consumidor ela
passou da fase em que era apenas fruto das pos-
sibilidades tecnológicas.

O problema não é mais fazer relacionamento, criar
novas formas de contato, mas como tangibilizar algo
sofisticado: a experiência do consumidor, nas suas
diferentes oportunidades de interação com a em-
presa/marca. De que maneira se pode alinhar todos os
canais de comunicação e todas as informações advindas
dele para tornar essa experiência a mais satisfatória
possível? Para isso, é preciso que a empresa de CRM
trabalhe de forma altamente alinhada com seu cliente na
construção desse modo particular de interação. É
necessário também ter uma equipe profissional capaz de
assimilar rapidamente as particularidades do negócio e,
a partir daí, promover a integração com o público.

Saímos para o "lado de fora da caixa" da discussão
tecnológica, para o ambiente aberto e dinâmico das
discussões sobre a capacidade de compreender as
necessidades dos consumidores. Sem essa nova
percepção de customização do atendimento, incorremos
na velha armadilha de atribuir à tecnologia os erros que,
na verdade, residem na estratégia, no cerne da gestão. A
gestão do relacionamento pura e simples, sem um viés
de busca pela inovação e não permeada pela identidade
da marca, escancara a miopia da estratégia empresarial,
da gestão da empresa como um todo, conduzindo ao
fracasso, uma vez que ignora o fundamental papel do
cliente na construção dessa identidade, a partir das
interações em inúmeros e diferentes momentos de
verdade. Assim, a estratégia se dilui na tecnologia e não
o contrário, que seria a receita ideal. Ê como dar uma
Ferrari a um condutor de carroça.

Para que se chegue à inovação que uniria a Ferrari
ao "Felipe Massa", essa concepção deve ser desenhada e
partilhada a "quatro mãos" tendo, de um lado, espe-
cialistas em ferramentas CRM que, amparados por
uma tecnologia de ponta e grande know-how para
entender os liames do relacionamento sejam capaz de
construir o modelo adequado para seu cliente usufruir
de uma gestão unificada dos pontos de interação; do
outro, um modelo de gestão que leve até as últimas
instâncias sua preocupação com a forma de se co-
municar com seu consumidor, ciente de que o relacio-
namento é fator preponderante para a construção e
sobrevivência de sua marca.

Gerenciar adequadamente todas as interações dos
clientes em qualquer ponto de contato na atual
conjuntura é mais que unir pessoas em teias de
relacionamento. Trata-se de um exercício cotidiano de
mantê-las conectadas e fidelizadas à promessa da marca,
a única possibilidade real de gerar diferenciação.

Isso posto, de que modo sua empresa vai conduzir
sua estratégia: de carroça ou de Ferrari?
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Fonte: Consumidor Moderno, ano 11, n. 109, p. 34, nov. 2006.




