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De que forma a adoção de práticas de Gestão do Relacionamento com Clientes (CRM) no Plano de 
Marketing pode Ampliar os Resultados da sua IES? 
 
 
Desde que o Gartner Institute, a mais renomada entidade de ensino e pesquisa no mundo da 
Tecnologia da Informação, nos apresentou sua definição para o escopo do CRM, no começo da 
década de 90 (cf. Fig 1), muito se tem aprendido com esse poderosíssimo instrumento de 
obtenção de vantagem competitiva. 
 
O primeiro aprendizado nos reporta ao verdadeiro escopo de implementações da filosofia CRM: 
antes considerado uma propriedade dos profissionais de Tecnologia da Informação, hoje o 
entendemos muito mais como estratégia e tática de Marketing. 
 
Outra mudança significativa se apresentou no momento em que percebemos a importância vital 
das Pessoas (funcionários, parceiros e demais colaboradores) na execução do Relacionamento 
com o Cliente. 
 

 

 
 
Para entendermos melhor o significado da filosofia CRM vamos utilizar duas definições: segundo 
Stanley A. Brown (1), CRM “É o processo de aquisição, retenção e evolução de Clientes lucrativos. 
Isso requer uma concentração clara nos atributos do serviço que representam o valor que o 
Cliente procura e que por ele cria fidelidade”. 
 



Numa outra definição, dada por Don Peppers e Martha Rogers (2), criadores da filosofia para 
tratamento de Clientes “Um a Um” , um dos primeiros alicerces conceituais do CRM, temos: “CRM 
é a infra-estrutura para implementar a filosofia one to one de relacionamento com os Clientes”. 
 
Como conseqüência dessas significativas mudanças na forma de interpretar e praticar CRM, as 
Organizações em geral, inclusive as IES, enfrentam os seguintes desafios ao querer introduzir 
práticas de Gestão do Relacionamento com Clientes em suas operações: 
 
1. Como mapear oportunidades de Geração de Valor de modo contínuo e válido para os Clientes 
ditos “de interesse estratégico”, esses sim os verdadeiros alvos das práticas de CRM?; 
 
2. Como identificar os Alunos ou outros “Clientes” estrategicamente importantes, ou seja, aqueles 
perfis que podem de fato gerar receitas e rentabilidade dentro dos objetivos da IES? 
 
3. Como sensibilizar Diretores quanto aos ganhos de vantagem competitiva com as práticas de 
fidelização preconizadas pelo CRM?; 
 
4. Como incorporar os investimentos com o novo paradigma CRM, quando já nos deparamos com 
significativos recursos alocados em projetos de e-business e intranets?; 
 
5. Como fazer todos os colaboradores entenderem o valor que representa para a sobrevivência da 
Instituição de Ensino Superior a adoção de políticas de monitoramento, satisfação e fidelização de 
seus clientes estratégicos?; 
 
6. De que podo podemos motivar os Gestores das áreas críticas de negócio a entender e 
concordar com as razões que estão levando outras tantas IES (inclusive concorrentes) a 
reescreverem seus processos, mudar paradigmas e mobilizar todos os seus colaboradores para se 
focarem em seus clientes? 
 
De qualquer forma, já não nos cabe julgar se devemos ou não modernizar nossa IES rumo a 
políticas de fidelização de Clientes, por três razões: 
 
Em primeiro lugar, a Web abriu as portas dos Clientes dessas IES em todo e qualquer lugar a um 
novo cenário dinâmico e desafiador onde, na maioria dos casos, esses Clientes encontram 
alternativas realmente interessantes. Isso só confirma a necessidade de nos preocuparmos com 
“fidelização” de Clientes; 
 
Em segundo lugar, surgem a todo momento novas tecnologias de integração de aplicativos que 
permitem a qualquer concorrente (tradicional ou novo) desenvolver um volume e nível de serviço 
razoável e, da noite para o dia, impactar de modo crítico aqueles Clientes que antes julgávamos 
fiéis. Observe, por exemplo, o que aconteceu no varejo, onde pequenos e médios 
estabelecimentos se modernizaram e cresceram com a utilização de ferramentas de EDI 
(mecanismo de troca de dados por meio eletrônico) depois de apenas alguns meses de existência. 
 
E, em terceiro e último lugar, temos assistido a uma sensível evolução na qualidade e eficiência 
dos projetos de implementação de tecnologias multi-tarefas (tipo ERP, CRM, etc) por conta de 
players (Fornecedores e Integradores) mais capacitados; prazos de implementação menores e 
consultorias preparadas para administrar com a sua empresa todo o processo de mudança de 
atitudes e comportamentos provocados pelo CRM. 
 
Assim, para quem não quer perder o “trem da história” do momento, aqui vão algumas dicas para 
acoplar um CRM aos investimentos que a sua Instituição vem fazendo ao longo desses últimos 
anos: 
 



1. Atendimento de Transações online: de que forma seus clientes terão suas expectativas de 
informação; consultas para esclarecimentos ou simples navegação atendidas em um Portal por 
um ou mais dos canais tipo: chat, e-mail ou web collaboration (ferramentas de colaboração 
virtuais)? 
 
2. Integração Tecnológica: de que forma e com que grau de confiabilidade se dará a integração de 
seu website ou Portal com seus sistemas de retaguarda? Uma vez que ocorra uma interação, os 
diversos agentes de contatos (funcionários, colaboradores, gestores, etc) terão uma visão única 
desses Clientes? 
 
3. Escalabilidade: sua solução de CRM suportará um crescimento significativo em sua base de 
clientes, garantindo assim a manutenção de níveis adequados de QoS (Qualidade nos Serviços)? 
 
4. Design: seu Site conta com uma navegação intuitiva, interface amigável e conteúdo com valor 
agregado a seus clientes-alvo? 
 
5. Questões como Segurança e Disponibilidade evidentemente são vitais. Seu cliente poderá não 
tentar outra vez se não tiver certeza de que com você ele não terá dores de cabeça quando se 
utilizar de seu Site ou Portal; 
 
6. Processos adequados: como se dará a integração entre as áreas funcionais diretamente 
envolvidas com o CRM: call center; secretaria; corpo discente; planejamento de marketing e 
outras específicas de sua Instituição, que interagem com os Clientes estrategicamente 
importantes? 
 
Certamente a lista de fatores críticos de sucesso não se esgota por aqui. Questões relativas ao 
seu peopleware (equipe de funcionários, colaboradores e gestores) são até mais complexas. Mas 
já será um bom começo estar atento a esses tópicos acima. Tomadas essas precauções o cenário 
tecnológico estará ajustado para receber seu aplicativo (ou conjunto de aplicativos integráveis) de 
CRM e os demais desafios próprios da adoção dessa filosofia de gestão no mundo acadêmico. 
 
No Brasil, a adoção de práticas de CRM tendo a Web ou uma Central de Telemarketing como 
plataforma tem se ampliado de modo substantivo nos últimos três anos. E embarcar nessa 
poderosa tendência certamente constituirá num valioso diferencial de competitividade para sua 
IES. 
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