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Introdução 

NO CRM, é importante lembrarmos que seu 

alicerce está no termo cliente e no trabalho da 

organização em relacionar-se com ele.  

 

Segundo a FNQ (Cliente, 2008, p. 11), "o 

relacionamento é um recurso fundamental para o 

entendimento e a gestão das necessidades e 

expectativas dos clientes, bem como para o 

desenvolvimento de novos negócios:'  
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Segundo a FNQ:  

O Critério Clientes está diretamente relacionado 

com o fundamento Foco no cliente e no mercado, 

que preconiza a criação e entrega de valor para o 

cliente de forma sustentada e maior competitividade 

nos mercados. 

 Isso se dá por meio do conhecimento e 

entendimento destas duas entidades: cliente e 

mercado (FNQ - Cliente. 2008, p. 6).  
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Segundo a FNQ:  

  

O estudo do CRM, embora centralmente 

alicerçado no cliente e nas relações das unidades 

produtoras com eles, não pode perder de vista o 

mercado, pois é nele que estão:  
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• os próprios clientes;  

• os potenciais clientes (aqueles que não são 

clientes, mas têm potencial para sê-lo no futuro);  

• os concorrentes;  

• a maioria das informações que os clientes 

buscam;  

• os lançamentos de novos produtos e serviços;  

• as ações competitivas estabelecidas entre 

empresas do mesmo setor etc.  
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Existem muitas maneiras de entender o CRM, o 

que, na verdade, depende do olhar de quem 

observa ou de suas necessidades práticas. 

 

 Tais condições - ótica ou necessidade - podem 

levar à utilização desta ferramenta, cujos processos 

podem ser... 
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armazenados, 

analisados,  

tabulados estatisticamente,  

 revisados e transformados continuamente,  

...mas sempre com a finalidade de saber o que 

fazer, ... 

 ou seja, a tomada de decisões corretas sobre o 

produto, o preço, o serviço (o que inclui o 

atendimento) e o cliente.  
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A preocupação com o relacionamento entre 

clientes e unidades produtoras não é nova, e não é 

nova a busca por atrair e reter clientes lucrativos.  

CRM nasceu nas organizações, como ferramenta 

que utiliza processos preestabelecidos para 

gerenciar as relações, de tal forma que seja 

possível desenvolver conhecimentos sobre o 

mercado, dando às unidades produtoras a 

capacidade de "fazer a coisa certa para o cliente na 

hora certa"  
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É a mudança de uma antiga realidade - o 

proprietário do estabelecimento comercial conhecia 

todos os seus clientes por nome e por suas 

preferências ou hábitos de consumo... 

 

 para se transformar, com o crescimento do porte 

do negócio, em uma outra – de 500 clientes, por 

exemplo, tornou-se uma organização com dezenas, 

centenas ou mesmo milhares de pontos de venda 
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É o gerenciamento do relacionamento com os 

clientes tornou possível às unidades produtoras 

serem enormes sem que perdessem 

completamente as antigas características de 

relacionamento com o público.  

Tornou-se uma ferramenta segura para gerenciar 

cada relação que se estabelece com cada cliente 

individualmente, permitindo que as decisões sejam 

tomadas por quaisquer gestores atentos a tais 

dados e informações sobre os clientes.  
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Panorama do relacionamento com os clientes : 

Marketing de massa (anos 1950 e 1960).  

Segmentação (anos 1970).  

Nichos (anos 1980).  

Individualização (anos 1990).  

Relacionamento com o cliente (anos 2000).  

Base: http://www. • Relacionamento com o cliente em 

tempo real (hoje).  

Base: ampliação do http://www. para os blogs, as 

comunidades virtuais, as redes sociais, o podcast etc.  

 

http://www/
http://www/
http://www/
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Definições: 

CRM = Gestão das relações com o cliente ... 

 

Gerenciamento dos meios utilizados para 

estabelecer e mensurar os contatos com os 

clientes. ... 

“Considerando que cada contato pode ter como 

origem o próprio cliente ou uma unidade produtora”. 
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Olhar conceitual –  

Olhar de processos – composto por processos de 

negócios que ajudam as empresas a conquistar 

clientes – construindo e retendo-os – ajudando a 

compreende-los 

IBM – ainda sob o olhar de processos “um 

processo contínuo” – simplificar e integrar. 
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Olhar – tecnológico – O CRM é uma ferranenta 

tecnológica baseada em Banco de Dados sobre os 

clientes n(data warehouses. 

 

Olhar mercadológico –  estratégia de gestão de 

negócios que se dá através do relacionamento com 

o cliente para a realização de maior lucro e ganho 

de VC. 
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SalesForce – “ o segredo do CRM bem sucedido 

é a união de uma filosofia  e de uma culgtura 

comercial voltada para o cliente que garanta que 

toda atividade da empresa esteja a serviço das 

necessidades do cliente. 


