
A IMPORTÂNCIA DO CLIENTE   
 

Implicações nas estratégias  
empresariais 



    Gunnar Georgi 

  Formação – Administração Hoteleira e Administração de Empresas. 

 MBA  em Gestão de Empresas .  

 Extensão “Hotel Management”  - Califórnia / USA. 

 Professor e Coordenador em cursos de Graduação em Adm. Hoteleira.  

 25 anos atuando no segmento hoteleiro,  em posições gestão.  

 Certificação “Mentoria Estratégica” pelo Creative Learning Institute. 

 Gestor do Instituto de Hospitalidade e Educação Corporativa – São 

Paulo. 

 



EVOLUCÃO NA RELAÇÃO  

COM O CLIENTE 



Estratégia de négocios 
Empresa - Cliente 



As pessoas               

não compram         

bens e serviços. 

Elas compram 

relacionamentos, 

histórias e encanto. 

- Seth Godin 

“ 



Estudo da Reviewr   no Brasil- 2018, 
sobre as “experiências” dos clientes no 

Brasil 

 

Raio X do relacionamento 

Empresa X Cliente 

Reviewr: Organização que cuida das avaliações feitas pelo clientes em diversas





 



 



 



 



Estudo do instituto  Forrester (2018) sobre Gestão do Cliente: 

 

Empresas que investem em “Experiência do Cliente” possuem 1,6x 

mais reconhecimento de marcas; 

 

Negócios que colocam os clientes como centro de suas estratégias 

conseguem 1,7x mais retenção de clientes; 

 

Marcas que investem em “Gestão do Cliente” possuem 1,9x mais de 

ROI (retorno sobre o investimento); 

 

Essas mesmas empresas apresentam consequentemente uma taxa de 

ISC (Índice de Satisfação do Cliente) 1,6x a mais que os concorrentes. 



A empresa se preocupa com a 
qualidade do produto e serviço. 

E o relacionamento com o 
cliente,como fica? A experiência 

positiva na compra de um 
produto ou serviço, onde se 

aplica? 

CLIENTE INSERIDO NA ESTRATÉGIA  DE 
NEGÓCIOS  



 É preciso entender o cliente para 
vender mais 
 
• Conhecer mais sobre o cliente é uma forma de obter uma 

importante vantagem competitiva. 

• O cliente “encantado” pelo atendimento pode até pagar mais pelo produto 

ou serviço. 

• O cliente valorizado fica mais propenso a comprar e  se tornar um cliente 

fiel. 

• Quanto mais satisfeito, tende a propagar este atendimento diferenciado 

para parentes, amigos e, principalmente, nestes tempos cada vez 

mais conectados para seus seguidores em redes sociais. 

https://blog.sebrae-sc.com.br/ideias-de-negocios/
https://blog.sebrae-sc.com.br/ideias-de-negocios/
https://atendimento.sebrae-sc.com.br/?s=clientes&p=curso&s=+marketing+digital


Ter a GESTÃO DE CLIENTES inserido nas 
estratégias elaboradas do plano anual da 
empresa. 

CLIENTE INSERIDO NA ESTRATÉGIA  DE NEGÓCIOS  

 
“RELACIONAMENTO X EXPERIÊNCIA” 
 



Preparando a empresa para a 
Gestão do Cliente 

• Adotar e disseminar uma cultura de gestão de 
clientes da empresa; 

 

• Criar políticas da gestão de clientes e  divulga-
las fortemente na empresa. 

 

• Propiciar treinamento e desenvolvimento aos 
funcionários de forma “permanente”, 
comportamental e técnico; 

 



Preparando a empresa para a 
Gestão do Cliente 

• Fazer uso da tecnologia á favor da gestão de 
clientes – CRM, reviews, pesquisas de 
satisfação,etc; 

 

• Estabelecer ferramentas de 
avaliação/indicadores, das práticas   
implantadas através das políticas definidas; 

 

• Buscar certificações no âmbito empresarial; 

 



Case IBM 
• Já há muitos anos a IBM se organiza em função das necessidades dos 

clientes. 

 

• Para isso, seu foco é conhecê-los profundamente e ter uma visão de 
futuro de suas necessidades, coletando dados e indicadores sobre 
eles com seus sistemas de gestão do relacionamento com o cliente. 

 

• Assim, em vez de vender produtos ou serviços no curto prazo e 
pontualmente, a empresa cultiva um relacionamento de longo prazo, 
desenvolvendo soluções focadas nos objetivos estratégicos da 
empresa. 

 

• O gerente de conta fica responsável por coordenar a maneira como 
diversos produtos ou serviços da IBM podem ser integrados para 
oferecer os melhores resultados para o cliente, de forma flexível e 
customizada. 



Case Grupo PZM 
• O Grupo PZM atua desenvolvendo soluções corporativas nas áreas de 

contabilidade, controles internos e BI, e é composto por 3 empresas: a 4A 
Tecnologia, a PZM Comunicação e a PZM Protheus. 

 

• Com uma filosofia de trabalho sempre focada na satisfação das necessidades dos 
clientes, o uso de um sistema CRM só trouxe benefícios para o negócio, como 
relata um de seus executivos: 

 

• “Com a globalização da economia, temos que ser mais eficientes em nossas 
estratégias. Para isso, devemos ter um controle e acompanhamento mais 
próximos de nossos prospects […]. O sistema nos ajuda a acompanhar de perto 
as necessidades de nossos clientes, possibilitando assim, estratégias de 
marketing mais adequadas”   

 

• Como você viu, o foco são estratégias de marketing que satisfaçam as 
necessidades dos clientes e isso só é possível com um contato próximo, apoiado 
por um sistema de informações confiável. 



https://youtu.be/FF1nl_A
8MGQ 

VÍDEO  

FEIRA DE PEIXES - SEATTLE 

https://youtu.be/FF1nl_A8MGQ
https://youtu.be/FF1nl_A8MGQ


GARGALOS TRADICIONAIS 

• Resolver frustações ou problemas do cliente 
relacionados ao produto ou serviço vendido; 

 

• Focar na experiência do cliente/consumidor; 

 

• Pró-atividade nos processos que envolvem o 
cliente; 

 

• Conhecer o cliente e trabalhar de forma 
personalizada no seu trato; surpreende-lo. 

 

 



Aumento das vendas 
cliente valorizado, compra mais 

 

O Óbvio dos benefícios  
da Gestão de Clientes  



Fidelização de clientes 
Cliente bem atendido volta sempre 

 

O Óbvio dos benefícios  
da Gestão de Clientes  



Agrega valor a marca/produto 
Imagem que o cliente tem da empresa 

 

O Óbvio dos benefícios  
da Gestão de Clientes  



Redução do Custo de Aquisição do Cliente (CAC); 
Retenção gera economia 

 

O Óbvio dos benefícios  
da Gestão de Clientes  



Propaganda e indicação espontâneas e de qualidade; 
Do boca a boca ás redes sociais 

 

O Óbvio dos benefícios  
da Gestão de Clientes  


