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Cada vez mais, as empresas se organizam em função dos clientes que possuem. 
  
   
O crescimento e a qualidade da receita são os objetivos das organizações. Existe uma 
tendência clara da migração do foco em produtos para o foco em clientes. Cada vez mais, as 
empresas se organizam em função dos clientes que possuem. Essa organização permite a 
diferenciação dos clientes, primeiramente, pelas necessidades dos vários tipos de clientes e 
depois por suas necessidades individuais. 
 
O marketing de relacionamento é fundamentado na premissa de que todos os clientes não são 
iguais. 
 
Os objetivos da estratégia de CRM podem ser descritos como IAR. 
 
Identificar, Atrair e Reter - o cliente certo para maximizar as margens da empresa, integrando 
os processos e dados de todas as interações com os clientes com o objetivo de conhecer 
profundamente suas necessidades, valorizando suas experiências e gerando novas vendas com 
a construção da lealdade, saindo do foco de transações para focar o ciclo de vida do 
relacionamento, construindo barreiras de saídas tão fortes que o custo de mudança inviabilize 
a entrada de um concorrente. 
 
Benefícios na escolha da estratégia – foco no cliente: 
Entregar o maior valor percebido pelo cliente; 
Focar no desenvolvimento da marca para assegurar a lealdade do cliente; 
Atuar além das expectativas do cliente; 
Prover um serviço superior; 
Agir com velocidade de resposta às questões dos clientes. 
 
O sucesso de uma empresa que considera todos os processos não está vinculado à genialidade 
de seu líder, à inovação dos produtos nem a golpes de sorte. 
 
Baseia-se em um projeto de processos que mobilizam as habilidades de todos, no sentido de 
criar resultados que o cliente valorize. Por isso, as empresas que empreendem grandes 
esforços de capacitação e oferecem aos seus funcionários informações sobre os clientes, seus 
concorrentes e as finanças da empresa, sabem que o seu pessoal e, principalmente, sua força 
de vendas estão capacitados para responder às seguintes perguntas: 
 
Dentro da estratégia de relacionamento com o cliente, de que processos você faz parte? 
Qual é o objetivo de cada um dos processos dos quais você participa? Como é concebido o 
valor para o cliente? 
Como você colabora na criação de valor? 
Qual é a contribuição das pessoas que trabalham com você para a criação de valor? 
O que fazem as pessoas que trabalham nos processos anteriores e posteriores aos seus? 
Quais iniciativas estão em desenvolvimento para melhorar os processos nos quais você está 
envolvido? 
 
Cada vez mais, sofremos pressão por parte ora do cliente ou ora da organização. Os 
representantes que continuam recorrendo à venda de produtos serão incapazes de se destacar 
porque seus argumentos terão o tom parecido com aquele de seus grandes e não tão grandes 
competidores.  
 
Outro ponto a se pensar é sobre a busca de participação no mercado a qualquer custo. Como 
os clientes têm muitas opções, a luta pela participação no mercado é intensa e a principal 
arma é a redução de preços. A corrosão das margens é inevitável e nada de valor se entrega 
ao cliente, além, é claro, do produto. 



Quando, por outro lado, se busca a participação no cliente, o objetivo é identificar nos clientes 
de maior valor e potencial, outras necessidades relacionadas ou não à necessidade básica, que 
os levou a fazer negócios conosco.  
 
Hoje, graças à tecnologia de informação é possível sair da armadilha da comodidade. A escolha 
é nossa: a informação já esta em toda parte, muitas empresas organizam informações, mas 
ainda temos muitos representantes que não sabem como transformá-las em vantagem 
competitiva ou ainda demonstram dificuldades em mudar do papel de vendedor de produto 
para o de gestor de relacionamento com cliente. 
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