
Mitos e verdades POR CADU LEMOS

uando o assunto é CRM, vejo empresas gastarem
milhares de dólares em software, integração e im-
plementação sem conseguir criar uma experiência

de marca e consumo de forma adequada. Por isso, para vo-
cê realmente ter um excelente retorno sobre o investimen-
to em CRM, precisamos esclarecer alguns mitos. São eles:

Mito 1 - CRM é software
CRM é muito mais que software. É estratégia de negócios, é filosofia, é prá-
tica. De forma simples, CRM é uma ferramenta que ajuda as empresas a
gerenciarem suas relações com os clientes, trazendo valor para o negócio e
também para os clientes certos. Em outras palavras, o software de CRM é
realmente um conjunto de aplicativos que gerenciam dados e, Deus queira
(tem hora que não tem jeito, tem de se apelar para Ele mesmo), conhecimen-
to sobre seus clientes.

Na cultura ocidental, o imediatismo é praticado compulsivamente pelas
pessoas. Em vez de seguirem passo a passo - l, 2, 3 -, partem diretamente
ao passo 3, acreditando que estão ganhando tempo e dinheiro. Atenção!
Primeiramente, o projeto de CRM deve estar ligado claramente aos objetivos
estratégicos da empresa. Sem fazer isso, ele pode ser implementado de for-
ma perfeita, mas não vai gerar valor algum.

Um último alerta: a maior parte dos programas de CRM e seus gesto-
res está mais focada no gerenciamento que no relacionamento. Os clien-
tes não querem ser controlados nem que digam a eles o que, quando, por
que ou como comprar. Gastar tempo nisso é meio caminho para o fra-
casso do programa. Clientes querem relacionamento, uma experiência
positiva e de valor.

Mito 2 - A análise é a chave do sucesso
A verdade: analisar as informações é meramente fatiar e esmiuçar os da-
dos, e isso, por si só, não consegue revelar exatamente seus desejos e
necessidades.

Analisar dados e informações pode determinar exatamente o que o
cliente comprou no passado, o que provavelmente comprará no futuro e
como fará isso. Nesse momento, o software de CRM dispara mensagens
personalizadas, promove contatos e interações por telefone e internet com
recomendações de compra que supostamente serão motivadores e instiga-
dores da decisão do cliente. Mas é isso o que ele realmente quer? Com base
em minha experiência, concluo que o cliente ainda prioriza o contato hu-
mano, ele quer falar com uma pessoa de verdade, interagir com alguém que
possa resolver seu problema ou confirmar sua compra.

Mito 3 - As pessoas (colaborado-
res) sempre se adaptam às novas
tecnologias
Para fazer o CRM funcionar, as pessoas
devem aprender a usar a nova tecnolo-
gia. Infelizmente, nem todo mundo se
adapta facilmente a essas mudanças.

Uma transformação na mentali-
dade, assim como na própria cultura
corporativa, deve acontecer antes de
as empresas acharem que as pessoas
irão abraçar o novo projeto. Isso não
quer dizer necessariamente (embora
ocorra em alguns casos) que elas
criarão resistência. O que provavel-
mente acontecerá é que algum tempo
vai passar até que se saia da zona de
conforto, do jeito como as coisas sem-
pre foram feitas.

Não gaste milhares de dólares
apenas em software, integração
e implementação. Crie uma ex-
periência de marca e de consumo
de forma adequada.
Utilize o CRM como uma ferra-
menta que vai ajudar sua empre-
sa a gerenciar suas relações com
os clientes.
Eles querem relacionamento e uma
experiência positiva e de valor.
O cliente quer personalização no
contato, verdade e humanização
na relação com a empresa. Crie
uma experiência que fique em
sua memória.
Antes de contar com o sucesso
total na implementação do seu pro-
grama de CRM, certifique-se de
que as pessoas da empresa real-
mente compraram o projeto.



Elaborar um site que otimize o relacionamento de sua
empresa com seus clientes e garanta a credibilidade em
relação aos seus produtos e serviços já deixou de ser uma
estratégia mirabolante para se tornar obrigatoriedade.

Entretanto, como e onde encontrar um desenvolvedor?
Na maioria das vezes, as empresas optam pela terceirização
do serviço, já que não possuem a experiência necessária
para desenvolver e manter um site. Para isso, é preciso
escolher um parceiro estratégico que desenhe um projeto
de acordo com o perfil de sua empresa. Mas como saber
qual é a opção mais indicada?

Segundo Márcio Chleba,
consultor de estratégias para
a internet, uma dica que nun-
ca sai de moda é seguir indi-
cações. Peça para as empresas
indicarem três clientes e ligue
para saber sobre questões,
como: prazo de entrega, re-
sultado alcançado e qualida-
de de atendimento. Se as in-

formações convencerem você de que o prestador de servi-
ços possui ferramentas interessantes para implementar
um projeto de qualidade, fique atento aos seguintes passos
para constatar de vez se essa é a escolha certa:

» Além da capacidade técnica, confira o conhecimento
sobre marketing e as operações de e-commerce. "Tecnologia
sem estratégia não leva você a lugar algum", avalia Chleba.
» Contrate aquele que tiver as melhores condições de aju-
dar seu negócio a crescer, e não o que possui menor preço.
"Desconfie de promessas milagrosas ou anúncios, como:
'Site em dois dias', 'Sites a partir de R$49,00' e por aí vai",
exemplifica Alex Ribeiro, consultor em marketing digital.

> Dê preferência para as empresas que estão há mais de
três anos no mercado e com uma boa estrutura - é ideal

que tenha pelo menos 4
ou 5 programadores, l de-
signer, l responsável por
texto e mais de 30 traba-
lhos já realizados.
» Visite o fornecedor e
analise o ambiente da em-
presa: organização do es-
critório, limpeza do local,
apresentação dos funcio-
nários, etc.
» Quem já tem uma vas-
ta experiência não começa
o projeto da estaca zero,
esperando que apenas o contratante-lance suas idéias. O
ideal é que o desenvolvedor apresente um conjunto de
melhores práticas aplicadas em outras empresas para ser-
virem de modelo para seu projeto.
» Procure saber o que é terceirizado e o que é feito inter-
namente.
» Descubra se a empresa fornece consultoria, manuten-
ção, suporte, entre outros serviços que serão importantes
após a implementação.
» Verifique se os sites que a empresa desenvolveu estão
bem posicionados no Google em palavras-chave pertinen-
tes a empresas, por exemplo: "Hotel Santa Mônica" na
palavra "hotel fazenda". Segundo Chleba, uma boa dica é
verificar se o fornecedor tem um profissional especializa-
do em Search Engine Marketing, ferramenta que auxilia
no posicionamento dos links nas ferramentas de busca.
» Avalie o layout/design dos projetos já realizados pela
empresa e a adequação aos respectivos públicos. Conrado
Adolpho, autor do livro Google marketing e diretor da Publiweb,
agência de marketing digital, aconselha a compra de um
layout já pronto no Monster Templates ou a contratação de
um designer em um dos sites: www.freela.com.br, www.



freelancenow.com.br ou www.carreirasolo.
com.br. "É importante entender que um bom
programador geralmente não é bom designer
e vice-versa", ressalta Adolpho.
» Tenha um planejamento inicial (layout
e escopo do site) e, depois, confira o escopo
com o "entregável". Para isso, acompanhe
o andamento do projeto semanalmente.
» Em conjunto com seu fornecedor, de-

senvolva um projeto compatível com sua marca, produto e público-alvo.
» Na fase de customização e implementação do software, uma boa opção,
apesar de não ser barata, é contratar uma empresa independente, como a
SVLabs, para testá-lo. "Esses profissionais certamente eliminarão 99,9% dos
erros", garante Chleba.
» Homologue o software, teste todas as integrações com seus outros sis-
temas e serviços de terceiros. Certamente, haverá algumas correções no
momento da homologação. Nessa hora, atenção total aos e-mails dos clien-
tes sobre eventuais problemas.
» Desenvolva um plano de mídia on-line para divulgação do site.

É importante lembrar que a escolha do fornecedor também depende
muito do momento pelo qual sua empresa está passando. Se a fase for mais
de contenção que de investimentos, uma boa alternativa é contratar um
desenvolvedor interno e terceirizar um consultor. Esse último irá orientar
os passos do programador contratado e será responsável por avaliar sua
competência.

Analise as funcionalidades de
e-commene que o fornecedor ofe-
rece, se tem integração com
sistemas de antifraude, mídia
on-line, análise de resultados
e os de buscadores de preços.

e Verifique se oferecem um sistema de gestão de resultados, com dados
relativos a pedidos aprovados. "Analisar os resultados com base em
pedidos colocados e não aprovados é o erro mais grave que um gestor
de e-commerce pode cometer", afirma Chleba.

Natan Sztamfater, diretor da loja virtual Port Casa (www.portcasa.
com.br), ressalta a importância de definir bem as datas de entrega e fer-
ramentas disponíveis. "Negocie bem os prazos. Tempo é dinheiro. Tam-
bém é fundamental avaliar como deve ser feito o desenvolvimento do
site, em etapas (planejamento, orçamento, definição do fornecedor, pro-
posta, montagem do site, teste de usabilidade, implementação final, etc.),
pois 45% das empresas de e-commerce quebram no primeiro ano, princi-
palmente por não se atentarem para o detalhe de que a internet é um
novo ambiente, e não simplesmente uma nova mídia", comenta.
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