
CRM Humano 
 
Todos nós somos consumidores de produtos ou utilizamos serviços de empresas que usam 
modernos softwares de "CRM" (Customer Relationship Management, ou traduzindo, 
Gerenciamento do Relacionamento com Clientes), ferramentas que fornecem informações por 
demais úteis a qualquer negócio.  
 
No entanto, existe uma dúvida crucial: na percepção dos Clientes, a utilização dessas ferramentas 
proporcionou melhorias reais neste relacionamento? Eles estão mais satisfeitos? Ou melhor, eles 
sentiram um aumento no nível de conforto / segurança com relação à marca ou empresa ? E a 
empresa, como está se comunicando com seu público? Sabe identificar problemas e corrigi-los? A 
mensagem é percebida como ela espera? Ainda dentro da empresa (onde começa a percepção da 
marca por seus colaboradores) sua comunicação está integrada, ou seja, todos falam a mesma 
linguagem?  
 
Esses questionamentos servem para explicar melhor o "Humano" do título, pois, freqüentemente 
são encontradas sábias orientações dos gurus empresariais nos quatro cantos do planeta, para se 
ouvir atentamente os Clientes, com objetivo de entregar produtos / serviços que satisfaçam, ou 
melhor, superem suas expectativas, fazer tudo o que possibilite uma relação mais duradoura, 
como se estivesse caminhando de mãos dadas com o seu público, usando a maior potencialidade 
do ser humano, o de melhorar cada vez mais, pois o sucesso do passado não garante o sucesso 
do futuro.  
 
No caso de uma insatisfação, o que todo o "Cliente" quer é ser OUVIDO, ter uma solução 
adequada, seu problema solucionado e não um talvez ou uma meia certeza da empresa, pois 
nada pior do que ser ignorado, desprezado, esquecido! Não há mais tempo para isto, ninguém 
quer ser experimentador. Você já ouviu que um Cliente mal atendido ou insatisfeito comenta em 
média com 12 conhecidos sua experiência negativa, cujo efeito multiplicador pode ser desastroso. 
(fonte: AMA).  
 
Igualmente, vem sendo alardeado que a melhor venda é a pós-venda, que manter um Cliente é 
muito mais rentável do que conquistar outro, pois custa cinco vezes mais conquistar um novo 
Cliente do que manter o atual (fonte: TMI), que melhorar o índice do nível de satisfação garante a 
perpetuação do negócio ao cuidar de um importante ativo da empresa (valor do Cliente no 
tempo), que em média 65% dos negócios provêm de seus Clientes atuais (fonte: AMA). Com 
certeza, o número de seus Clientes não aumenta na mesma proporção que seus competidores, 
não é verdade?  
 
Então, como ficar em sintonia com o mercado?  
 
Não tão novo assim (existe há mais de 250 anos), um conceito que apesar da idade ainda é um 
caminho inteligente e muito efetivo para conhecer as "percepções" do Cliente (interno e externo): 
é a Ouvidoria ou Ombudsman.  
 
A Ouvidoria pode ser vista como a área de Qualidade há uns 15 anos atrás, ou seja, somente um 
grupo restrito de organizações utilizava-se desta ferramenta de gestão. Hoje, disponibilizar o 
serviço de Ouvidoria ou Ombudsman não é para qualquer um, pois ainda são poucas as empresas 
conscientes e preparadas para construir um rico relacionamento com seu público.  
 
A maior prova disto é que se perguntarmos a qualquer um se aceita ser questionado (não a 
pessoa e sim as atitudes), pouquíssimos aceitarão este desafio / compromisso de melhoria 
contínua. Albert Einstein já dizia: "O mais importante é não parar de questionar".  
 
O maior diferencial do CRM Humano é ver o lado bom diante de qualquer situação, buscar a 
melhor contribuição que as pessoas possam dar, focando principalmente "atitude", onde as ações 



de pós-venda e endomarketing se agregam ao serviço da Ouvidoria e esta trabalha integrada (3D) 
às demais áreas da empresa: Qualidade, Marketing, Atendimento, RH, etc, buscando entre outros 
benefícios: 
 
transformar questionamentos em oportunidades de melhoria nos processos, inclusive com 
redução de custos;  
 
conquistar lealdade, com maior retenção, gerando maior rentabilidade e perpetuação do negócio;  
 
antecipar-se à ação da concorrência e diferenciar-se com seus Clientes;  
 
antecipar, amenizar e gerenciar crises (internas e externas);  
 
diminuir atritos e aprender com o Cliente, inclusive as necessidades futuras (inovação);  
 
aumentar a relação de confiança de seu público;  
 
ser plano de contingência nas relações.  
 
Mas por que realmente fazer isto? Seria apenas mais uma moda?  
 
Certamente não, pois trata-se de zelar por uma melhor forma de interagir com seu público, além 
da questão estratégica (perpetuação do negócio) e financeira (lucro). Faça o óbvio - Ouça... Tá 
me ouvindo !?! 
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