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A busca por uma aproximação cada vez maior entre empresas e seus clientes sejam, eles 
consumidores individuais (B2C) ou outras organizações (B2B), não é recente. Desde meados do 
século XX, a mentalidade de produção "de dentro para fora" vem cedendo espaço a um foco "de 
fora para dentro", em que se privilegiam as necessidades e expectativas dos clientes para então 
projetar a organização e os bens e serviços de modo a atendê-las. Um exemplo claro é o 
movimento pela Qualidade, que se espalhou pelo mundo a partir dos anos 60-70 e teve bastante 
força no Brasil nos anos 80-90.  
 
O que é mais novo no Brasil é o uso mais integrado, pelas empresas, das diversas ferramentas 
que compõem a ciência do marketing. Até há uns 15 anos, marketing no Brasil significava quase 
que tão somente propaganda. Isso porque, em primeiro lugar, no Brasil, há veículos de mídia que 
atingem uma parcela muito grande da população, e, concentrando sua mensagem nesses 
veículos, era relativamente simples falar com todos os clientes. Em segundo lugar, e talvez mais 
relevante, nossa herança inflacionária corroía em grande parte quaisquer informações que se 
levantassem sobre o mercado.  
 
Com isso, várias das possibilidades de marketing, em especial aquelas que lidam com séries 
históricas de números, ficaram prejudicadas. Ora, com a estabilidade de nossa moeda, a partir do 
Plano Real, passamos a poder compilar informações que nos permitiam tomar decisões e medir o 
impacto dessas decisões.  
 
Nesse cenário, firma-se como tendência relevante o crescimento do papel do marketing de 
relacionamento no Brasil. Mas o que é marketing de relacionamento afinal? O marketing de 
relacionamento tem sido confundido, com freqüência, com CRM, "below-the-line", database 
marketing, "one-to-one marketing", "loyalty" e várias outras expressões. Embora marketing de 
relacionamento esteja ligado a todos esses termos, na realidade, é algo muito mais amplo. 
 
Gosto da definição proposta pelo Carlson Marketing Group, parceiro da Incentive House: 
marketing de relacionamento é uma estratégia de negócios que visa a construir de forma pró-
ativa uma preferência por uma organização com seus clientes, canais de distribuição e 
funcionários, contribuindo para o aumento do desempenho dessa organização e para resultados 
sustentáveis. Consiste, portanto, em lançar mão de várias ferramentas do marketing, integradas 
sob um grande "guarda-chuva", que garante alinhamento estratégico e coerência de ação. 
 
É natural, então, a evolução de agências de marketing direto, de marketing de incentivos, de 
marketing de eventos, na direção do marketing de relacionamento. A motivação principal é 
combinar várias competências para atingir um melhor resultado. Nenhuma empresa quer uma 
mala direta campeã, elas querem, sim, aumentar suas vendas, suas margens, seus resultados! 
Nesse sentido, por que se limitar ao espectro do marketing direto? 
 
O principal desafio é reunir todas as competências de marketing de relacionamento numa oferta 
integrada para o cliente. Por um lado, o cliente tem que contar com o melhor em marketing 
direto, em organização de eventos, em marketing de incentivos, e assim por diante. Por outro 
lado, o cliente tem que estar atendido por um profissional, pois não estará disposto a receber 
quatro ou cinco interlocutores diferentes, cada um deles de uma especialidade estreita. 
 
A percepção dos clientes tem sido extremamente positiva, na medida em que temos sido capazes 
de apresentar soluções geradoras de resultados - e esses resultados são todos mensuráveis, de 
tal forma que fica fácil comparar quanto se investiu e qual foi o retorno oriundo desse 



investimento. Afinal, resultado é o principal assunto dos profissionais de marketing hoje em dia, 
de agências a clientes e anunciantes.  
 
De forma bastante objetiva, o principal resultado almejado pelas empresas é o lucro. E ponto 
final. Tudo tem que se justificar pelo aumento da "linha de baixo", como os financeiros gostam de 
chamá-la. Naturalmente, nem sempre é fácil identificar precisamente qual o adicional de lucro 
gerado por uma ação específica. Por isso, é comum trabalhar com várias aproximações, como por 
exemplo, aumento de vendas, conversão de "leads" em clientes, satisfação dos clientes medida 
em pesquisa, redução de "churn" na base de clientes, e assim por diante.  
 
Mas uma tendência irreversível é a proximidade, cada vez maior, de métricas ligadas ao lucro. 
Lembro-me bem dos primeiros tempos da Internet, em que se mediam "eyeballs" (literalmente, 
"olhos", pois vendia-se a idéia de que quanto mais olhos - ou pessoas - um determinado site 
atingisse, maior o seu valor) ou "cliques" (uma "evolução" que reconhecia que nem sempre todos 
os olhos interagiam com o site, e os que realmente importavam eram aqueles que clicavam no 
site...). Hoje, a turma toda da Internet só quer saber de margem, de lucro, de geração de caixa. 
Que é a métrica tradicional de agregação de valor. 
 
Nesse ponto, o marketing de relacionamento tem uma sensível vantagem, uma vez que a maior 
parte das ações derivadas dessa estratégia têm impactos quantificáveis. Costuma-se dizer, por 
exemplo, que uma campanha de incentivos bem formulada é "auto-pagável", pois os prêmios só 
serão efetivamente desembolsados se os resultados forem plenamente atingidos. 
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