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O que é CRM?
A sigla em inglês significa “Customer 
Relationship Management”, ou “Gestão de 
Relacionamento com o Cliente” se trata de 
uma estratégia focada no cliente, onde 
utilizam-se plataformas e outros recursos 
tecnológicos para prolongar a conversa 
com ele antes, durante e após uma venda.

Uma plataforma de CRM não guarda 
apenas os contatos do cliente, mas também 
informações valiosas sobre o histórico de 
interações do cliente com a empresa, como 
ligações telefônicas, últimas compras, entre 
outros.



Qual é a importância 
disso para a empresa?
Ao reunir essas informações todas no 
mesmo lugar, criamos uma poderosa fonte 
de dados que permite aos vendedores 
personalizarem cada vez mais os 
atendimentos.

Isso também permite que o Marketing crie 
estratégias cada vez mais certeiras, 
escolhendo as abordagens corretas para 
cada tipo de consumidor.



O que é a Sellbie?

A Sellbie é uma plataforma que reúne 
as informações dos nossos clientes 
obtidas através da Bematech, e 
permite que a gente crie ações de 
e-mail, whatsapp e SMS segmentando 

as informações deles.

Dica

Conte uma história, 
preferencialmente com 
um personagem, para 
descrever o problema para 
o público. 



Na prática, significa que 
podemos usar as informações 
que coletamos para 
oferecermos exatamente o 
que o cliente quer ver.



Campanhas
➔ Cliente está sempre na loja

Um cliente frequente pode receber 
campanhas de descontos progressivos, ou 
seja, ganhará descontos maiores cada vez 
que for na loja.

➔ Cliente comprou uma vez e não 
voltou mais.
Esse cliente será considerado inativo 
depois de um tempo, e receberá 
campanhas focadas em trazê-lo de volta 
para a loja.

Alguns 
casos:



Para que tudo isso 
funcione precisamos 
da ajuda de todos 
nas lojas!



Como?



Como?

➔ Pegando informações completas no 
cadastro
Cada informação pedida durante o cadastro 
tem sua importância, e é utilizada para 
abordar o cliente em situações específicas. 
Quando deixamos de fazer o cadastro 
completo, perdemos oportunidades de trazer 
o cliente para perto novamente.

➔ Nos comunicando com o cliente de 
forma correta
Ser amigável e atencioso nas conversas é tão 
importante quanto fornecer as informações 
corretas, tanto no online quanto na loja.



Ao longo desse caminho, 
sempre teremos desafios e 
obstáculos a serem 
superados.



➔ Integração com a Bematech

Queremos ser cada vez mais precisos nos 
dados que coletamos no cadastro, até os 
dados de venda no final de cada 
campanha.

➔ Situações recorrentes

Conforme utilizamos a ferramenta, 
estamos aprendendo e detectando 
situações, e a partir disso, gerando 
soluções que entrarão no manual.

Desa
fios:



Nesse caminho, é de extrema 
importância ouvirmos uns aos 
outros. Relação é base do 
CRM, tanto internamente, 
quanto com o cliente.



Próximos 
Passos



Obrigado!


