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Nossos avós comentam como era bom comprar suprimentos na venda da esquina 
antigamente.  
 
A clientela vinha da vizinhança e em pequeno número. Por isso, o proprietário e balconista os 
chamavam pelos nomes, já sabiam o tipo e quantidade da mercadoria que cada um costumava 
comprar, horário em que compravam, marca ou se preferiam entrega em domicílio de alguns 
produtos aos domingos.  
 
Nossos avós se sentiam tão importantes com o tipo de relacionamento que tinham com seus 
fornecedores que jamais pensariam em trocar de mercearia ou fazer compras em um 
estabelecimento maior e distante, onde seriam tratados como apenas "mais um cliente".  
 
Estes donos de mercearias de antigamente eram os verdadeiros profissionais de 
gerenciamento do relacionamento com o cliente. Esta visão é inclusive citada em um dos livros 
de Don Peppers e Martha Roggers, duas referências sobre o marketing individualizado.  
 
Seria ideal se este tipo de tratamento continuasse sendo oferecido pelas empresas nos dias de 
hoje. Porém torna-se um desafio manter a mesma filosofia tendo que atender e vender 
produtos e serviços para milhares de consumidores, espalhados por todas as partes do mundo 
e com as mais variáveis necessidades e desejos.  
 
Situação essa iniciada pelo estouro da manufatura e demanda em alta escala na Revolução 
Industrial no século XIX, e ainda remanescente nos tempos modernos com fabricantes de 
produtos padronizados, explorando ações de mídia de massa para fazer consumidores se 
deslocarem até as lojas e pedir o seu produto.  
 
Nesta fase, uma frase de Henry Ford que ficou muito famosa, refletia muito bem esta 
característica: "Todo cliente pode ter um automóvel de qualquer cor, desde que seja da cor 
preta." As marcas e propagandas nasceram desta maneira.  
 
Claramente, sem a ajuda da computação e diversas modalidades de tecnologias de 
informação, a prática atual do marketing seria inviável para qualquer companhia com uma 
carteira de algumas centenas de clientes. Porém, com a simplificação, inovação, maior poder 
de processamento e armazenamento, barateamento e acessibilidade das opções de hardware, 
empresas de grande porte até os microempreendimentos, em qualquer segmento da indústria, 
estão começando a colocar este conceito em prática.  
 
Trata-se de um desafio, porém não impossível nas duas últimas décadas. Segundo Peppers e 
Rogers, a tecnologia está permitindo aos profissionais do marketing moderno, assumir o papel 
do pequeno proprietário, fazendo negócios repetitivos com indivíduos e empresas, um por vez. 
Computadores e aplicativos podem prover uma memória real das necessidades individuais de 
cada cliente, assim como estimar o potencial futuro de cada um.  
 
Graças aos recursos de tecnologias de informação, um empreendimento pode começar 
pequeno, e não importa quão grande este se torne, poderá manter a função do pequeno 
artesão do passado com cada um de seus clientes, mesmo possuindo milhões deles.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 fev. 2007. Administração & Serviços, p. C8.  
 


