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Durante uma apresentação ao acionistas, foi perguntado ao presidente mundial de

uma grande empresa de tecnologia qual era o seu maior desafio para os próximos anos.

Ele respondeu que era a missão de fazer a empresa crescer tanto quanto, ou mais, que a

taxa de crescimento da indústria, que era de 20% ao ano. Como a empresa faturou U$ 14

bilhões naquele ano, crescer à taxa do mercado significava aumentar o faturamento em

U$ 4.2 bilhões no ano seguinte. Em termos absolutos é um número bastante expressivo,

visto que pouquíssimas empresas nunca chegaram a esse valor em toda a sua existência.

No entanto, a empresa vinha de um crescimento médio anual de 9%. Tal crescimento

vinha sendo o saldo de entrada e saída de negócios na empresa. Portanto, a regra do jogo

era trazer novos negócios e, mais importante, reter os atuais. Ao longo do tempo, bons

clientes comprarão mais serviços (conforme o negócio deles aumente), comprarão novos

serviços (conforme a confiança deles na empresa aumente), darão referências que

atrairão novos clientes (conforme a satisfação deles sobre os serviços da empresa

aumente), e custarão menos para a empresa servi-los (conforme o conhecimento mútuo

de negócios aumente).

o caminho, portanto, é adquirir e reter os clientes mais lucrativos, construindo

relacionamentos duradouros; fazer com que os clientes percebam um valor adicional nos

produtos ou serviços comprados. É necessário encantar e surpreender os clientes. E para

isso, as empresas precisam tratar diferentes clientes de forma individualizada. Como

conhecer tão bem cada um dos milhares de consumidores finais que ela possui?

Este é o grande paradigma do marketing na Era Interativa que iremos abordar,

com mais profundidade, nas páginas que seguem.
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Rei Luís XVI: "É uma revolta?"

Duque de La Rochefoucauld-Liancourt:

"Não, senhor, é uma revolução. "

1.1. O que está acontecendo com o marketing?

Vive-se em um mundo de grandes mudanças que não são meras tendências, mas

frutos de forças poderosas e incontroláveis: a globalização, que abriu grandes novos

mercados, apesar de também trazer muitos concorrentes; a disseminação da tecnologia da

informação e o crescimento das redes de computadores, criando a desintermediação

econômica; o desmantelamento da hierarquia empresarial composta por vários níveis; e o

downsizing, com a destruição de empregos que se segue a ele. Junto com essas mudanças

também estão se transformando as formas de comportamento das pessoas e a maneira de

fazer marketing.

Como parte desta revolução, representada principalmente pela popularização das

redes digitais de comunicação como a Internet e o desenvolvimento das super rodovias

de informações ("Information Highways"), surgem também novas formas de comércio,

baseadas em agentes e transações de trocas que existem apenas no ambiente criado por

essas redes digitais e por isso chamados de eletrônicas ou virtuais.

Do marketing de massas ao marketing dos dias de hoje, houve, segundo o

linguajar dos economistas, uma grande redução da utilidade marginal dos produtos. Após

a Segunda Grande Guerra, aconteceu um fenômeno em que as pessoas, que tinham sido

privadas de seus desejos de consumo, possuíam agora os recursos para gastar, e todos os
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setores de negócios estavam prontos para fornecer os muitos objetos de desejo comuns a

milhões de indivíduos.

Os consumidores sentiam-se gratos por encontrarem prateleiras repletas nas lojas,

bem como casas, automóveis, máquinas de lavar, televisões, todos novos; chegavam a

adquirir tudo o que podiam, e gostavam muito disso. No entanto, segundo Hugues (1994,

p.23), o marketing de massa perdeu sua eficácia porque chegamos a um ponto em que a

maioria das pessoas adquiriram o mínimo. Já têm o suficiente em alimentos, roupas,

assistência médica, casa, carro, telefone e outros bens semi-duráveis.

Com a maioria dos adultos trabalhando, há menos tempo para se fazerem

compras. Com o mercado em expansão, há muito mais para se conhecer, e muito pouco

tempo para aprender a esse respeito. Hoje em dia, consumidores avaliam serviço, tempo

e informação, com critérios semelhantes aos que utilizavam para avaliar qualidade e

preço. A concorrência nivelou a qualidade da maioria dos produtos em um padrão

uniformemente alto, e continua a reduzir os preços para níveis uniformemente baixos.

Ao mesmo tempo, mudanças em instituições como a família e a comunidade,

combinadas com o aumento de renda, produziram uma explosão de instituições sem fins

lucrativos. Isso leva a crer que as pessoas querem ter algo em que acreditar, ser fiéis,

buscam com que se identificar. Empreendimentos sólidos e lucrativos podem fazer parte

desse processo.

Nos anos 90, os consumidores passaram a obter todo o básico de conforto. O que

eles querem agora é reconhecimento, serviço, diversidade, informações e identificação,

e estão preparados para pagar por isso. O Marketing Interativo é o método mais eficiente

de se fornecerem todas essas coisas.

Ele é direcionado ao lado direito do cérebro. Em vez de ser bombardeado com

descontos, o consumidor é banhado de atenção, reconhecimento, amizade e serviço.

Além disso, o Marketing Interativo é o único modo de se iniciar um diálogo de mão
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dupla, no qual os consumidores podem dizer o que se passa em suas mentes, dando às

empresas a capacidade de reagir a esses pensamentos, variando seu composto de

produtos e serviços.

o Marketing Interativo funciona para alguns produtos porque está qualificado

apenas para atingir as necessidades do consumidor atual, assim como o marketing de

massa era a solução mercadológica ideal para os mesmos produtos em décadas passadas.

As primeiras empresas a perceberem essas mudanças foram as empresas de

tecnologia, até mesmo por que são elas que estão criando ferramentas e dando condições

para haver um relacionamento efetivo com os consumidores que viabilizam o Marketing

Interativo.

o fato de que o mercado atual esteja repleto de mudanças, incertezas, falta de

informações e desconhecimento, é uma fantástica oportunidade aos profissionais de

marketing. Isto significa que as empresas que tiverem à sua disposição as informações

vitais que seus consumidores necessitam, e por meio de uma atividade de marketing

bem-organizada, não apenas ajudam os consumidores a lucrarem, como também os

liberta de parte da ansiedade sobre o mercado. Caso se concentre em dar aos

consumidores as informações de que precisam, a empresa os fará felizes e aumentarão as

possibilidades de que efetuem mais compras, por muito mais tempo.

1.2. Foco e organização do trabalho

Este trabalho tem por objetivo explorar alguns aspectos da estratégia de gestão de

relacionamento ao cliente, com um foco maior na aquisição, retenção e maximização do

tempo de vida dos clientes como uma ferramenta competitiva para as empresas na Era

Interativa. Segundo Reichheld (1996), a experiência mostra que as taxas atuais de

deslealdade de cliente inibe o crescimento das empresas de 25 a 50 %. Em contraste,

negócios que se concentram em encontrar e manter bons clientes, funcionários

produtivos e investidores pró-ativos, continuam a gerar ótimos resultados.
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Devido às rápidas e constantes mudanças na área de tecnologia da informação,

aparecem, a todo instante, novas estratégias e ferramentas que permitem às empresas

agregar mais valor aos seus clientes por meio de um relacionamento maior e mais

duradouro. No entanto, rápidas mudanças geram muita ambigüidade, com a qual poucas

empresas sabem lidar com segurança.

Tendo em vista esta premissa, pretende-se discutir: as regras e valores que têm

regido este novo mercado criado pelas inovações tecnológicas; o papel dos agentes da

cadeia do marketing interativo e suas inter-relações; e a necessidade de coordenação

como fator preponderante na execução dessas novas estratégias, para garantir maior

eficácia nos resultados. Finalmente, pretende-se também abordar um novo agente

interativo por meio de um estudo de caso.

o trabalho foi estruturado nos seguintes tópicos:

• Marketing Interativo, em que são apresentadas as definições dos principais

conceitos que deram origem ao termo Marketing Interativo, abordando as

mudanças ocorridas no campo tecnológico e no pensamento estratégico.

• Lucrando com o Marketing de Relacionamento, que visa abordar o conceito

de Life Time Value e os ganhos gerados pela retenção e recuperação de clientes.

• Agentes do Marketing Interativo, em que se pretende analisar a cadeia de

fornecedores da indústria com o emprego de uma Análise de Valor Estratégico.

• A Empresa de Marketing Interativo é o estudo de caso de um novo agente que

agrega valor na medida em que se propõe a prover soluções integradas de

relacionamentos com clientes. Tal integração é dada por meio da construção de

uma estratégia voltada ao cliente, do desenvolvimento e do gerenciamento de
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programas de marketing, e da execução de' serviços de banco de dados e interação

com clientes.

• Considerações finais, que sumarizam algumas das razões que sugerem

oportunidades emergentes para agentes no marketing interativo, bem como as

estratégias genéricas que tais agentes poderiam adotar.

• Bibliografia.
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"Com a chegada da Era Interativa, todas as

empresas terão que aprender a tratar

diferentes clientes de maneira diferente ".

Don Peppers e Martha Rogers

Como não poderia deixar de ocorrer, todas as mudanças e inovações

tecnológicas, comentadas na Introdução, fazem surgir diversas idéias e ferramentas

voltadas a prover novas soluções que possam manter as empresas na vanguarda e assim

diferenciar-se dentro do ambiente cada vez mais competitivo. No entanto, estas idéias e

ferramentas acabam muitas vezes confundindo os profissionais responsáveis pela área de

negócios das empresas, que normalmente possuem pouco conhecimento técnico sobre os

assuntos. O objetivo deste capítulo é passar uma visão de como a evolução tecnologia

vem transformando a maneira de fazer marketing.

O termo Interativo, utilizado no presente trabalho, aborda duas características de

comunicação: a habilidade de comunicação em nível individual, e a habilidade de obter e

guardar as respostas deste indivíduo. Estas duas características tornam possível uma

terceira: a habilidade de comunicação com um indivíduo mais de uma vez de modo a

considerar sua resposta. Assim a interatividade pode ser vista como uma ferramenta que

permite um bom marketing se tornar uma boa conversa. Portanto o paradigma do

marketing interativo baseia-se na habilidade de colocar mais "calor humano" nas trocas

de valores, sem perder a economia de escala do marketing de massas.

O termo Interativo também nos leva a pensar em Internet, pois existem grandes

promessas na interatividade gerada pela Web. Quando um cliente visita um Site, muitas
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mensagens podem ser trocadas em pouco tempo. Quando o cliente volta a visitar, ele

pode retomar o diálogo do ponto em que ele deixou da última vez. Na Internet, é possível

haver um diálogo tão persuasivo, pertinente e flexível, como um diálogo um a um. No

entanto, o presente trabalho abordará os aspectos de interatividade no contexto de gestão

de gerenciamento de relacionamento com clientes e a Internet como uma ferramenta de

criação desta estratégia.

2.1. Evolução do marketing

Ouve-se falar a todo momento, na mídia especializada, que esta é a era do

indivíduo; que para ter sucesso, as empresas precisam tratar seus clientes como se

fossem únicos, como se todos tivessem diferentes ambições, percepções, gostos e

necessidades. Este "foco" no cliente, na realidade, não é tão novo. De acordo com

Schultz (1994), se se olhar para o marketing praticado no passado, conhecer bem o

cliente era uma regra e não uma exceção. A atenção ao cliente começou bem antes da

Revolução Industrial, e ainda é praticado, nos dias de hoje, em cidades do interior ou em

pequenos negócios em que proprietários ficam permanentemente no balcão, interagindo

com seus clientes.

Existia uma característica comum entre estas empresas: todas conheciam muito

bem seus clientes. Não só os nomes e endereços, mas também seus familiares, interesses

pessoais, preferências de compras, e eventualmente até a renda disponível destas pessoas.

Estes comerciantes lembravam dos produtos que cada cliente comprava e faziam

recomendações baseados nestas compras passadas. Quase sempre os produtos eram

modificados para satisfazer essas necessidades. O cliente sempre tinha razão e muitos

negócios eram feitos com um apertar de mãos.

No entanto, com o passar do tempo, o mundo se modificou e com ele as relações

entre os comerciantes e os clientes. Segundo Jackson/Wang (1997, p.4), de 1950 a 1980

houve o predomínio do marketing de massa. O crescimento da televisão como meio de

comunicação criou públicos em massa para a publicidade. Isso, combinado com escala de
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produção, levou a uma constante redução de custos, aprimorando a qualidade da maioria

dos produtos, e a um enorme aumento de renda real do consumidor. Como resultado, as

empresas desenvolveram uma visão diferente do cliente. Não mais o tratavam

individualmente. Todos eram percebidos como se possuíssem as mesmas necessidades,

eram conquistados por meio dos mesmos canais e com as mesmas mensagens. Henry

Ford não poderia ter dito melhor, "nós podemos lhe dar qualquer cor que você queira,

contanto que seja preta".

A velocidade para introduzir e expandir um novo produto parece estonteante.

Hoje em dia, não é mais possível alguém criar e manter uma novidade por muito tempo.

Como conseqüência dessa inovação constante, o mercado é muito mais complexo para o

consumidor, do que foi antigamente.

Mudanças na mídia, canais de distribuição, competição e diversos outros fatores

causaram forte impacto na maneira como as empresas comunicam seus produtos e

serviços aos clientes. O que costumava ser verdade para as empresas, hoje já não é mais.

Segundo Hugues (1994,p.14), hoje se vive no meio de um grande processo de

mudanças, que levará a novos patamares de saúde e padrão de vida. O mundo já passou

por grandes avanços: antes de 1850 o mundo viveu a era do vapor, da agricultura, e da

mão de obra intensiva; de 1850 a 1900 surgiram a eletricidade, as auto-estradas, a

fotografia e o telefone; de 1900 a 1950, o automóvel e o rádio mudaram radicalmente o

modo de vida das pessoas.

De 1950 a 1990, o progresso foi espantoso: o desenvolvimento da televisão, dos

aparelhos de videocassete, fax, xerox, avião a jato, computador; enormes avanços na

medicina, na energia nuclear e nas viagens espaciais. Atualmente vive-se a Era da

Informação, com grande avanços na área de telecomunicações, informática e Internet.
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2.1.1. A evolução natural do marketing direto

o Marketing Direto tem as suas origens na mala direta. Segundo Baier ( 1996,

p.9), antes mesmo dos anos 50, quando o conceito de marketing começou a aparecer no

cenário de negócios, existiam empresas de venda direta nos Estados Unidos, que já

desenvolviam impressos ou catálogos para enviar a clientes e "prospects'", e que

geravam respostas, na sua maioria na forma de pedidos. Este é o enfoque tradicional do

Marketing Direto, ou seja, as empresas compram mercadorias ou criam um produto,

desenvolvem uma publicação ou uma peça publicitária, e então enviam para pessoas

cujos nomes constam de suas listas. O sucesso de seus empreendimentos cresce à medida

que encontram listas melhores, ou à proporção que aprimoram as listas que possuem.

Por essa razão, muitos profissionais do Marketing Direto Tradicional têm seu

foco dirigido para o lado de dentro de suas empresas. Compram primeiro e depois tentam

vender aquilo que adquiriram, fabricaram ou criaram. Esta abordagem "de dentro para

fora", em marketing, deu bons resultados em meados do século XX, como relata Schultz

(1994). Havia uma população sempre crescente, produtos novos entravam no mercado a

uma velocidade muito alta, e obter crédito era muito fácil. Havia uma demanda para

quase tudo que o profissional de marketing pudesse tornar disponível. Como resultado,

empresas de Marketing Direto prosperaram. E algumas continuam prosperando até hoje,

sob o mesmo paradigma.

2.1.2. A entrada da tecnologia no marketing

Em meados da década de 70, a tecnologia entrou na arena do marketing e

modificou a maneira de fazer negócios no Marketing Direto. Mudou de tal maneira que

mesmo alguns profissionais de Marketing Direto da atualidade ainda encontram muitas

dificuldades diante dessas alterações. O banco de dados relacional'', e seus aplicativos,

combinados com computadores mais poderosos, deram aos profissionais de Marketing

1 Prospects é um termo em inglês para descrever potenciais clientes.
2 O conceito de banco de dados relacional será explicado mais adiante.
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Direto quantidades incríveis de novas informações sobre consumidores, e maneiras novas

e estimuladoras de gerenciar e manipular esses dados. Com a nova tecnologia, os

profissionais de Marketing Direto conseguem saber o que as pessoas compram, a que

campanhas de mala direta respondem, e que produtos esses consumidores efetivamente

adquiriram no passado. Com novas formas sofisticadas de análise estatística e de

modelagem, passaram a saber o que esses consumidores poderiam comprar no futuro.

Desse modo, a tecnologia do banco de dados, aliada ao desenvolvimento do

telemarketing, permitiu que o profissional de Marketing Direto saísse do marketing "de

dentro para fora", para o marketing "de fora para dentro". Em outras palavras, com o

advento das novas tecnologias, foi possível prever quais os consumidores que teriam

possibilidade de comprar, começar a identificar quais eram seus melhores consumidores,

e definir prospects (potenciais clientes) semelhantes aos consumidores que possuem no

presente. Em suma, obteve-se a capacidade de começar a desenvolver marketing para

consumidores e para suas necessidades, em vez de fazê-lo voltado para listas e

endereços. Passou-se a ter pedido e entrega instantâneos, com pagamento instantâneo,

crédito instantâneo, e informação instantânea. Isso tem mudado, na prática, a maneira

tradicional de se desenvolver Marketing Direto.

2.1.3. Um caminho semelhante ao marketing de massa

Segundo Schultz (1994), o Marketing de Massa desenvolveu-se por um caminho

semelhante ao do Marketing Direto, só que um pouco mais cedo. Fabricantes

desenvolviam produtos e os produziam em grandes quantidades. Enviavam esses

produtos aos canais de distribuição: atacadistas e distribuidores. Eles então faziam

publicidade e promoção em massa, para público em massa, acreditando poder alcançá-lo

com as várias formas de comunicação. O Marketing de Massa foi bem sucedido nesta

última metade do século XX, pelas mesmas razões que fizeram o Marketing Direto

funcionar: grandes quantidades de novos produtos, aumento da população, crédito fácil e

instantâneo, disponibilidade crescente de produtos e serviços, e sofisticados canais de

comuni cação.
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Porém, no decorrer das décadas de 70 e 80, todo esse Marketing de Massa se

desgastou. As tecnologias na forma de código de barras, leitoras de barras em terminais

de ponto-de-venda, e novas e sofisticadas técnicas de pesquisas, combinaram-se para dar

ao varejista e ao profissional de marketing mais e mais informações específicas sobre

cada consumidor individualmente. Novas formas de mídia foram desenvolvidas, bancos

de dados foram elaborados e preenchidos com dados sobre o comportamento de compra.

O Database marketing tornou-se moda e o Marketing de Massa tornou-se ultrapassado.

Isso se verificava, quer se vendessem calças masculinas, quer perfumes femininos,

automóveis ou batata frita. A tecnologia, do mesmo modo que foi utilizada para criar o

mercado de massa, destruiu-o.

De uma maneira interessante, a mesma coisa aconteceu com o Marketing Direto

Tradicional, aproximadamente na mesma época, e também como resultado de novas

tecnologias. O Database marketing criou mudanças substanciais no cerne do Marketing

Tradicional - a lista de negócios. Enquanto a lista ainda é um elemento crítico do

Marketing Direto Tradicional, o excesso do uso de muitas delas, o abarrotamento das

caixas de correios, e a chegada de profissionais de marketing inexperientes, fizeram com

que as taxas de resposta se reduzissem drasticamente.

A tecnologia também permitiu uma maior interatividade entre as empresas e seus

consumidores, de modo a criar uma maior percepção do valor dos produtos e serviços

oferecidos. A figura a seguir mostra o caminho natural ocorrido no marketing. Para

satisfazer as necessidades crescentes dos clientes, requer-se maior interatividade e

portanto maior utilização de tecnologia.
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Figura 1. Migração Natural do Marketing
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Fonte: Enterprise One to One, pg.65

2.2. Tecnologia

Parece existir uma falta de entendimento, pela comunidade de marketing, sobre

questões de tecnologia da informação e de processamento de dados. Para evitar que se

fique sem o conhecimento, e que haja confusões dos termos, convém olhar os principais

conceitos de Tecnologia envolvidos na construção de programas relativos ao banco de

dados e interações entre as empresas e o mercado.
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2.2.1. Banco de dados

Geralmente as empresas capturam dados básicos relacionados com vários

aspectos dos programas de marketing. O problema é que itens individuais de dados como

nome, produto, e assim por diante, têm pouco valor, além do que eles representam.

Dados devem ser transformados em informações para serem úteis. Informações são

dados organizados de maneira a dar suporte ao processo de tomada de decisão. Sistemas

de processamento de dados são os mecanismos que transformam os dados em

informações.

No início da história do processamento de dados, o dado era processado

manualmente. Os primeiros sistemas de computador simulavam este processamento

manual de dados, com a vantagem de serem mais rápidos e mais precisos. Mas, como

sistemas manuais, esses primeiros sistemas de computadores tendiam a focar urna

aplicação ou tarefa de cada vez. Nesta abordagem, o processamento de dados era

chamado "processamento de arquivo". Com o crescimento da capacidade de

processamento dos computadores, e novas aplicações de software, as empresas

começaram a procurar novas maneiras de organizar e gerenciar seus dados de maneira

mais eficiente. Surgiram então os sistemas de processamento de arquivos, que

processavam um item de um conjunto de dados, ou de urna função da empresa. Este

sistema apresentava diversas limitações, como o excesso de duplicação de dados e sua

inflexibilidade. Os sistemas de processamento de banco de dados foram desenvolvidos

para suprir essas deficiências. Estes, por sua vez, têm duas importantes características:

um sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS3
), e um dicionário de dados.

Os sistemas de banco de dados são classificados em duas categorias: as

estruturais e as relacionais. Bancos de dados estruturais são divididos em formasjlat,

hierárquicos e de redes. Na organização, os arquivosjlat são como um trecho de uma

linha de códigos. Cada linha contém uma série de dados sobre clientes ou prospects.

3 DBMS = Data Base Management System
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Uma linha pode ser, por exemplo, o nome, endereço ou telefone. Em um arquivo flat,

cada dado tem um comprimento fixo, o que significa que todos os dados são do mesmo

tamanho e capturados sempre na quantidade alocada ao dado. Por exemplo, se forem

alocados cinco espaços para vendas, somente haverá cinco espaços para alocar

informações de vendas. Para contornar o problema do formato de um arquivo flat, muitos

programas de banco de dados são gerenciados em uma estrutura ligada ou indexada.

A estrutura hierárquica se parece com uma árvore de decisão. O dado é conectado

por ramos. Deve partir do topo da hierarquia, movendo-se para baixo de acordo com

caminhos pré definidos. Se a empresa quiser relacionar itens de dados em diferentes

ramos da árvore - por exemplo: código geográfico e mídia - o computador deve

começar do topo da árvore, ir até embaixo para encontrar a geografia, voltar ao topo,

descer, procurar o código de mídia, e voltar ao topo.

Nos bancos de dados relacionais não há relacionamentos pré-determinados entre

os itens de dados. O dado é armazenado em tabelas compostas por linhas e colunas. As

tabelas são ligadas umas às outras, dependendo de como o dado será acessado e usado

para as aplicações de marketing. No banco de dados relacional, uma tabela corresponde a

um arquivo. Uma linha em uma tabela é igual ao dado, e uma coluna é igual ao elemento

do dado. Exemplificando, uma tabela pode ter uma linha representando um cliente, e

cada coluna os seus atributos como sexo, idade etc.; em uma outra tabela, a linha

representa as promoções e as colunas contêm os dados dos clientes. O banco de dados

relacional permite que os atributos de clientes sejam ligados a dados promocionais.

A tecnologia relacional permite uma grande flexibilidade no desenho da

arquitetura dos bancos de dados. Nos últimos dois anos, segundo Birt (1999), a indústria

tem visto um rápido aparecimento de robustas plataformas relacionais de armazenamento

de dados, as quais operam em ambiente de cliente-servidor. A Oracle, Sybase e outras

empresas agora oferecem soluções que permitem às organizações criar data marts

particionados (extratores de informações e dados), para servir às necessidades
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específicas de um segmento. Assim, as empresas só precisam fazer uma "limpeza" para

padronizar os dados relativos ao negócio, ou endereços de seus clientes.

Desta forma, serviços de suporte podem ser oferecidos a um custo baixo, como

extrair dados para ações de mala direta ou telemarketing com o endereço verificado,

dados deduplicados e dados enriquecidos. Respostas e histórico de contato podem ser

coletados e, rapidamente enviados por meio de um único identificador, para o banco de

dados central da empresa.

2.2.2. Data warehouse

Data warehouse é uma infra-estrutura de banco de dados desenhado para

armazenar dados de forma a facilitar a sua extração. O grande beneficio do data

warehouse foi integrar não só os diversos bancos de dados das empresas, mas também o

banco de dados externos. Sem isso, não seria possível utilizar uma série de novas

aplicações de análise de dados, como o cuu' que será abordado mais adiante.

Ao prover acesso a um grupo de dados de clientes integrados e completos, as

empresas ganham novas habilidades para pesquisar preferências do mercado, reter e

desenvolver os segmentos dos clientes mais lucrativos, e empreender esforços para

adquirir novos clientes a um custo que possibilita ótimo retorno. No entanto, o desenho

de um data warehouse é crucial para se atingirem esses objetivos. Um grande número de

fracassos de projetos de data warehouse (e também de projetos de CRM) foi causado por

desenhos não voltados a um entendimento claro das interdependências de aplicações de

decisão-suporte, necessários para a execução (Kelly, 1999). Em outras palavras, o data

warehouse é muito importante e deve necessariamente ser montado e implementado por

uma equipe formada por técnicos e executivos de marketing.

4 CRM = Customer Relationship Management
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2.2.3. Data mining

A definição de data mining , de acordo com o Gartner Group (1995), é o processo

de descobrir novas e úteis correlações, padrões e tendências, ao manusear grandes

quantidades de dados armazenados, e ao empregar tecnologia de reconhecimento de

padrões, utilizando técnicas estatísticas e matemáticas. É importante não confundir data

mining com data mart, ou com os software de Front Office, mais conhecidos como

software de eRM. O data mining utiliza os dados armazenados para fazer uma série de

análises estatísticas e matemáticas com o objetivo de encontrar informações importantes

para serem utilizadas pelas empresas, ou até mesmo descobrir e prever comportamentos

futuros baseados nas informações atuais.

Pela definição de Berry e Linoff (1999), data mining é a exploração e a análise,

por meio automático ou semi-automático, de grande quantidade de dados, para se

descobrirem importantes padrões e modelos de seus cliente. O objetivo do data mining é

permitir às empresas melhorar suas operações de marketing, vendas, e suporte a clientes,

por meio de um melhor entendimento de seus clientes.

Nenhuma técnica resolve todos os problemas de data mining. É preciso estar

familiarizado com uma variedade de técnicas, para desenvolver a melhor abordagem de

solução dos problemas de data mining. Como foi dito, as ferramentas de data mining são

utilizadas para descobrir padrões e relacionamentos não esperados, para produzir

modelos preditivos. As tecnologias mais utilizadas pelo data mining incluem redes

neurais, estudo de banco de conhecimento (knowledge base) e árvores de decisões.

Convém relembrar a história do data mining. Muito antes da invenção dos

computadores, as pessoas analisavam dados e descobriram padrões. A estatística

tradicional se desenvolveu nos últimos dois séculos para ajudar cientistas, engenheiros, e

agora analistas de negócios, a compreender os dados coletados.

A estatística descritiva fornece informações genéricas sobre observações - quais

são as média e as medianas, quais são os erros observados, qual é a distribuição de
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valores. A análise de regressão refere-se a técnicas usadas para interpolar e extrapolar

essas observações. A técnica de regressão mais conhecida é, sem dúvida, a regressão

linear, que tenta traçar uma linha para os dados observados. A regressão linear produz a

conhecida melhor linha que pode ser usada para predizer o valor de outros pontos. Uma

grande limitação da regressão é que ela funciona melhor quando a forma da solução é

conhecida. A análise de correlação é outra importante técnica que descreve diferentes

observações ocorrendo ao mesmo tempo. Um exemplo de correlação pode ser a das

pessoas com altas rendas que tendem a fazer grandes empréstimos. Uma limitação da

análise de correlação é que ela sempre produz resultados triviais, que já são conhecidos.

As técnicas mais utilizadas para a alimentar os programas de marketing são

segmentação e modelagem de dados. A segmentação permite à empresa:

• Enviar mala direta para segmentos menores de clientes ou prospects com

aumento da lucratividade.

• Prever comportamento de consumidores baseado no comportamento passado, e

outras características como demografia e estilo de vida.

• Identificar prospects que se assemelham às características de clientes atuais.

• Identificar novas oportunidades, que são muito ou pouco representativas no banco

de dados, ou sugerir um novo serviço ou produto.

• Identificar clientes ativos com tendências para passar ao concorrente (evitando

assim a evasão ou churning).

Segundo um painel realizado pelo IDe (1999) 5, uma pequena parcela de

empresas (26,4%) está em algum estágio de utilização (avaliação, planejamento ou

utilização ativa) de data mining. O setor que mais utiliza estas ferramentas é o de

serviços financeiros, com o varejo vindo logo em seguida (é o setor que tem mais

empresas começando a adotar este tipo de ferramenta).

5 IDC- Intemational Data Corporation é uma empresa de pesquisa e de informações dos EUA
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2.3. Sistemas de call center

Os call centers têm se tornado uma ferramenta essencial para a melhoria do

atendimento a clientes e vendas, nos últimos anos. De acordo com Beresford (1999),

hoje, ao comprar uma passagem aérea, obter ajuda em um problema no computador,

enviar flores, verificar o saldo no banco, solicitar um taxi, ou qualquer uma das milhares

de outras ações, a reação natural é de encontrar um telefone e ligar. Para prover um

serviço bom, a um custo eficiente, as empresas montam estruturas de call centers, que

podem ter cinco ou quinhentas pessoas trabalhando exclusivamente no telefone, em um

espaço aberto e estruturado, utilizando computadores para encontrar informações, gravar

solicitações, e assistir a todos os aspectos da conversa.

A integração do computador ao sistema de telefonia é chamado de CTl (computer

telephony integration) e ajuda de diversas formas o ambiente de um call center.

Primeiramente, o CTl pode ajudar, ao conectar o sistema de computador da empresa com

o do público usuário, por meio da Unidade de Resposta Audível, também conhecido

como URA. Os chamadores podem usar os teclados do telefone para entrar com o seu

código (que pode ser o número do cartão ou da conta), escolher itens de um menu de

opções, obter informação, solicitar um serviço, ou escolher falar com um operador

apropriado. Algumas dessas aplicações substituem completamente o uso do operador,

apesar de muitos usuários ficarem insatisfeitos com o mal uso ou o uso exagerado desta

tecnologia. Falar com uma máquina é muito desagradável.

Em segundo lugar, durante a ligação, o CTl pode ajudar, ao prover uma tela de

informações para o operador. Esta tela pode mostrar ao operador o número que o

chamador discou, as seleções que o chamador fez no início da ligação, ou até mesmo o

número do chamador. Com estas informações, o computador pode também ser capaz de

trazer todo o cadastro deste cliente e o histórico dos últimos contatos.

Uma terceira área em que o CTl pode ajudar é a de mover ligações de uma parte

do call center para outra. Geralmente as pessoas passaram por uma experiência de

explicar um problema durante horas, a operador que, por sua vez diz não ser seu
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problema, e transfere a ligação para uma outra pessoa. É preciso narrar toda a história

novamente e, às vezes, até repetir para uma terceira pessoa. O CTl permite que a

informação coletada no primeiro agente seja repassada para o grupo especializado de

pessoas.

Uma quarta área em que o CTl está assumindo um importante papel é a gravação

da ligação. Muitos call centers gravam todas as ligações, ou selecionam

randomicamente algumas conversas. Gravações têm sido feitas com o intuito de garantir

segurança e para finalidades de treinamento. Na realidade, as ligações em que se

realizam transações financeiras são obrigatoriamente gravadas, como prova de que as

operações foram efetuadas. A análise destas gravações ajuda o call center a melhorar sua

qualidade, e monitora o desempenho dos agentes.

Uma outra área em que o CTl tem provado ser importante é a de ligações ativas.

A tecnologia CTl permite que os computadores reconheçam e diferenciem a voz humana

das secretárias eletrônicas, mensagens gravadas de operadoras, e muitas outras situações

que podem acontecer quando uma ligação é feita. Para empresas que precisam efetuar

milhares de ligações, um discador preditivo, que disca um número e então passa a ligação

para um operador se a ligação for atendida por alguém, tem revolucionado a

produtividade. Apesar das críticas de "escravizar" o operador, os discadores preditivos

aumentam drasticamente a produtividade de campanhas que dependam de ligações

ativas.

Finalmente, o CTl é um componente fundamental de integração, no uso da

Internet pelo call center.

2.4 Automação das funções de vendas e marketing

As primeiras tentativas de automação de vendas surgiram com a chegada dos

computadores pessoais, no início da década de 80. Os primeiros programas foram feitos

em planilhas eletrônicas montadas pelos próprios usuários, onde eram guardadas
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informações sobre clientes, particularmente informações de transações, como dados

fmanceiros e de compras.

Em meados dos anos 80, surgiram nos EUA os primeiros "pacotes" de

Automação de Venda com a proposta de serem ferramentas voltadas às vendas. Foi nesta

época que os famosos software ACTI e Telemagic apareceram no mercado. Com a

chegada desses programas, o profissionais de vendas podiam guardar dados dos

principais contatos dentro das empresas, bem como os resultados e as ações seguintes

(jollow up), resultando em maior eficiência e maior taxa de fechamento de negócios.

Já no início da década de 90, outros departamentos da área comercial também

começaram a ser automatizados: atendimento ao cliente, marketing, suporte, pois existia

uma necessidade muito grande de compartilhar informações sobre os clientes.

Começaram então a surgir programas integrados, com a proposta de facilitar o acesso às

informações em um repositório central que fosse desenhado para finalidades de

marketing (o datawarehouse, já discutido anteriormente).

A indústria de automação das funções de vendas e marketing continua a crescer

muito rapidamente. Existem hoje em dia centenas de produtos disponíveis em

virtualmente qualquer plataforma tecnológica que se deseje, incluindo na plataforma

cliente/servidor. Para simplificar, existem hoje três categorias de software de automação:

• Sistemas de atendimento

• Sistemas de automação de venda

• Sistemas empresariais ou CRM (Customer Relationship Management)

2.4.1. Sistemas de Atendimento

Os sistemas de atendimento aumentam a eficiência da força de vendas, ao criarem

um banco de dados de clientes e dos históricos de relacionamento dos mesmos com a
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empresa. Estes sistemas são bastante utilizados em Centrais de Atendimento e Call

Centers, e são implementados por empresas com objetivos de marketing bem definidos,

como venda direta, ou simplesmente de facilitar a interação em uma central de

atendimento como os números 0800 ou SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente).

2.4.2. Sistemas de automação de vendas

Os sistemas de automação de vendas incluem "pacotes" de gerenciamento de

oportunidades ou de carteiras pré determinadas de clientes (sales pipeline). Esses

programas são baseados em bancos de dados mais voltados para o business to business

ou para aplicações de business to consumer de baixo volume, em que a função de vendas

é o primeiro foco de interação e aquisição de clientes. São softwares que automatizam o

ciclo estruturado de vendas.

Comparado com os sistemas de atendimento, os sistemas de automação de vendas

aumentam mais a eficácia do que a eficiência. Por exemplo, se uma empresa resolve

adotar uma estratégia de anunciar na mídia com a finalidade de gerar um alto volume de

resposta de consumidores, visando a que entrem em contato por meio de um número

específico, é mais eficiente possuir um bom software de atendimento. Por outro lado, se

a empresa adotar uma estratégia de criar um programa específico para aumentar o

número de revendedores, é mais eficaz ter um software de automação de vendas, para

que o contato com os proprietários desses estabelecimentos de revendas seja mais pessoal

e mais focado.

2.4.3. Sistemas empresariais ou CRM (Customer Relationship Management)

Os sistemas empresariais são mais conhecidos como CRM, Customer

Relationship Management, ou software de interação com os clientes. Esta última

categoria de automação procura integrar as duas categorias acima em uma só solução.
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Muitos chamam este novos programas de soluções de front o.ffice, como vendas e

atendimento aos clientes, para distingui-los das tradicionais aplicações de back end". O

termo "front-office" é quase que intencionalmente vago, abrangendo automação de força

de venda, gerenciamento de cal! center, ferramenta de configuração de produtos e

preços, e aplicações de suporte técnico. O que estes sistemas têm em comum é o foco

externo, objetivando aumentar o relacionamento com os clientes, ao contrário do back-

o.ffice focado em automatizar as operações internas das empresas. Embora as empresas de

software de gestão empresarial - como a SAP, Baan, Peoplesoft e outras - continuam

muito grandes, os fornecedores de front o.ffice têm formado um segmento que cresce

muito rapidamente. Estudos de 1998 do Gartner Group e do IDC (International Data

Corporation) prevêem que o mercado defront office no mercado internacional crescerá

de US$ 600 milhões em 97 para US$ 3 bilhões em 2000.

Figura 2: Por faturamento, os principais fabricantes de softwares de CRM são:

Siebel Vendas

Vantive Atendimento e Suporte

Clarify Atendimento e Suporte

Remedy Suporte Técnico

SAP Geral

Oracle Geral

Fonte: IDC, 1998

2.5. Database marketing

O termo database marketing surgiu no final dos anos 80 (Hugues, 1994, p.12), de

maneira independente, em dezenas de instituições diferentes: American Express,

American Airlines, Readers'Digest, companhias de seguros, fabricantes de ferramentas

6 Sistemas administrativos e de contabilidade.
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de jardinagem, e outros. Onde quer que isso tenha ocorrido, a idéia, basicamente, era a

mesma: descobrir um modo de utilizar o potencial da moderna tecnologia dos

computadores para iniciar diálogos individuais com milhares de consumidores, a fim de

descobrir o que desejavam e fornecer a eles produtos e serviços individualizados, que

atendessem suas necessidades.

Com base na idéia de que é mais fácil e lucrativo manter os clientes que já se tem

do que sair à procura de novos, o conceito obteve resultados. Muitos daqueles que

tentaram utilizá-lo descobriram que, com pouco recurso financeiro empregado na criação

de um banco de dados, em correspondência a clientes, em pesquisas, em serviços de

assistência técnica e a clientes, em números de telefone de ligação gratuita, em

reconhecimento e satisfação personalizada, era possível reforçar fidelidade dos

consumidores, reduzir "attrition'Ô, e aprimorar no longo prazo a linha de demonstração

de lucros e perdas.

Somente a partir de 1987 é que muitas indústrias olharam ao seu redor,

descobriram o que estava ocorrendo, e atribuíram à estratégia um nome que foi adotado:

database marketing. Naquele ano, o National Center for Database Marketing foi criado

por Skip Andrew, a fim de "fornecer um foro para que os especialistas em database

marketing pudessem trocar idéias, estimular o crescimento de novas aplicações da

tecnologia de banco de dados" (Hugues, 1994, p12).

No entanto, segundo Hugues (1994, p.40), a realidade entre a teoria e a prática é

bastante distante. O fato é que o database marketing é de dificil execução, necessita um

volume de informações básicas a serem fornecidas:

• Plano estratégico: um plano criativo de longo-prazo para se manter um

relacionamento contínuo com as necessidades do cliente, a fim de criar

fidelidade, reduzir "attrition" e aumentar as vendas.

7 Clientes que deixam de ser clientes e preferem ser atendidos pela concorrência
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• Orçamento de longo prazo: o database marketing necessita dois ou três anos

para modificar o comportamento do consumidor.

• Comprometimento corporativo total: a manutenção de um relacionamento

com o consumidor requer mais que apenas informativos e extratos de contas

personalizados. O database marketing envolve diversas áreas da empresa

como o atendimento a clientes, o suporte técnico, o marketing e as vendas, o

departamento financeiro, entre outros.

• Liderança e trabalho em equipe: o database marketing deve exercer uma forte

liderança para coordenar áreas que precisam se comunicar constantemente,

tanto interna como externamente. Do ponto de vista interno, os programas de

database marketing envolvem as áreas de sistemas, vendas, central de

atendimento, suporte e finanças. Externamente, os programas podem envolver

agências de marketing direto, empresas de listas, empresas de telemarketing,

empresas que processam dados, e empresas de fulfillment'.

2.5.1. Os dois usos do database marketing

O database marketing envolve a criação de um banco de dados informatizado (Data

Warehouse), que contenha informações sobre consumidores, e que possa ser acessado

facilmente.

• Marketing para clientes: em que se mantém um relacionamento estreito com os

clientes, oferecendo a eles serviços especiais e reconhecimento, resultando em

fidelidade crescente, redução de "attriuon'", e aumento de vendas.

8 Termo em inglês que significa o ato de manusear e distribuir correspondências.
9 Attrition é um termo em inglês para descrever reclamações que levam o cliente a deixar de comprar
produtos e serviços de uma determinada empresa.
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Figura 3. Os usos do Banco de Dados de Marketing:

Database

-> Marketing

~
Marketing para Marketing para

Clientes Prospects

Retenção Vendas Cruzadas Adicionar Recu

Ampliada Clientes Novos Clien
ou Ca

Vendas Custos Diretos Novas Vendas C

Ampliadas mais baixos Mar

Custos de Custos de
marketing mais marketing mais

baixos baixos

peração de
tes Inativos
ncelados

ustos de
ketingmais
baixos

Fonte: Database Marketing Estratégico pg.5

• Marketing para não-clientes (prospects): em que se utiliza o conhecimento

desenvolvido no banco de dados de clientes para compreender as motivações do

consumidor, levando à identificação de "prospects" parecidos com os clientes

mais lucrativos da carteira, e que resulta na expansão da base de consumidores,

com custos decrescentes (Data Mining).

Cada banco de dados de marketing deve ser distinto e utilizado de maneira

completamente diferente, em cada organização. Essas diferenças existem devido aos

diversos níveis de habilidade e criatividade dos profissionais de marketing em cada

empresa, e não apenas às diversas circunstâncias internas, e às diversas características da

concorrência. Esses dois usos estão ilustrados na figura 3 acima.
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o fato de que essas diferenças ocorram implica em que o database marketing

exige uma capacitação de aprendizado muito maior que o marketing direto. Enquanto o

marketing direto é relativamente simples, as campanhas de database marketing são mais

complexas. No database marketing, cada iniciativa de marketing baseia-se nos contatos

anteriores com o cliente, e em geral influencia o curso da subseqüente retenção e das

vendas futuras ao cliente.

2.5.2. Database pode ser ativo ou passivo

A utilização do database é tanto passiva como ativa, dependendo da natureza da

atividade de marketing. Um database passivo (figura 4) segue o pensamento do

marketing direto tradicional. A ação produz resultados que são armazenados em um

banco de dados, e ações futuras de marketing são retiradas dos mesmos dados. As ações

atuais de marketing não são influenciadas por ações passadas.

Figura 4: Database passivo

1--------1~~1Leads / Vendas
L- --'

Mala Direta

Já um database ativo (figura 5) funciona como uma fonte estratégica. O banco de

dados é o coração do processo de decisão de marketing. Ele fornece uma fonte única de

informações para desenvolver um plano estratégico de programas de relacionamento.

Utilizando o banco de dados, programas de marketing são voltados a um grupo

específico de consumidores, e desenvolvidos para atingi-los. Estes programas são

executados, e seus resultados são atualizados no banco de dados. A estratégia de ciclo,

então, começa novamente.
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Figura 5: Database ativo

Banco de Plano Ações Respostas do Resultado do
Dados -. estratégico de --. dirigidas ao -. mercado -. ciclo

marketing mercado alvo

2.5.3 O database marketing envolve dois tipos diferentes de profissionais

• Construtores: pessoas familiarizadas com computadores e software;

"mergeépurge'í'", segmentação, enriquecimento de dados, codificação, modelagem

de dados e elaboração de perfis. Seria basicamente um profissional de análise e

construção de banco de dados. Os construtores são pessoas dedicadas, e em geral

grandes simpatizantes de computadores, manipulação de tabelas, banco de dados

relacionais, e gerenciamento de dados. As empresas não podem praticar database

marketing, a não ser que alguém da sua equipe entenda o processo.

• Criadores: pessoas que compreendam a motivação dos clientes, e como utilizar um

banco de dados para criar relacionamentos com eles, levando ao aumento de

fidelidade e vendas repetidas. Essas pessoas apreciam muito estratégias e táticas de

database marketing: aprendem sobre o valor de tempo de vida (life time value) dos

clientes; análise de Recência 11, Freqüência e Valor (RFV); tabelas de afinidade; e

análise de "attrition", Elas surgem com as grandes idéias que geram lucros.

A implementação de programas de database marketing requer certos conjuntos de

habilidades, ou seja, familiaridades com termos criados no campo de database

marketing. Por exemplo, o marketing tem sido classicamente definido pelos quatro P' s:

10 Serviço de trazer dados de um outro banco para dentro dos padrões do banco de dados em utilização.
11 Recência é o número de vezes ou repetições de compras de um determinado cliente ou grupo de clientes.
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produto, preço, promoção e distribuição. Database marketing também requer um

entendimento de como um conjunto de dados pode afetar as ações de vendas, processos,

distribuição, e comunicação. Estas habilidades se sintetizam em quatro grupos:

• Habilidade de marketing: as funções de marketing englobam a consultoria

estratégica e a execução de programas. A consultoria estratégica deve avaliar a

situação de negócio da empresa, e determinar que papéis o database marketing pode

preencher. Isto significa avaliar a comunicação alternativa de curto e longo prazo,

alternativas de distribuição, composto de produtos, e necessidades de informações de

marketing. O papel do database é modelado para o processo de comunicação de

venda de cada empresa. Em outras palavras, a estratégia de database marketing

maximiza o conceito de que cada cliente. A implementação da estratégia é o

desenvolvimento de uma série de programas de comunicação, baseados na única

característica dos clientes ou prospects que a recebem.

• Habilidade tecnológica: o mundo da tecnologia dos bancos de dados muda

rapidamente. Quase todas as aplicações de marketing podem ser agora feitas

utilizando tecnologia de banco de dados relacional. O poder dos microcomputadores

para gerenciar grandes quantidades de informações está também aumentando

rapidamente. Uma empresa que utiliza banco de dados voltado ao serviço do

marketing deve ser capaz de entender e gerenciar o desenvolvimento técnico e o

processo de programação, ao desenvolver seu database marketing. Este processo

requer pessoal habilitado, servidores de grande porte, bem como plataformas de

dados relacionais e ambientes estruturados.

• Habilidades estatísticas: uma vez que o banco de dados é desenvolvido, habilidades

estatísticas levam as ações de marketing para frente. Dados não têm valor, até que

possam ser acessados de forma a criar valor. Segmentação de dados e habilidades de

modelagem permitem que as empresas refinem seus processos de comunicação com

o mercado.
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2.6. Marketing de relacionamento

Embora conceitos de parceria e contratos de longo prazo já sejam praticados há

bastante tempo, principalmente no mercado industrial, a terminologia Marketing de

Relacionamento surgiu com Berry (1995, p.236), que o definiu como a atração, a

manutenção e - em organizações de multi serviços - o aumento do relacionamento com

clientes. Ele enfatizou que a atração de novos clientes deveria ser vista apenas como um

passo intermediário no processo de marketing.

Muitos autores têm buscado definir Marketing de Relacionamento. Por algum

tempo, este conceito foi considerado uma abordagem que se referia somente às relações

entre comprador e vendedor, em que uma organização buscaria estabelecer, fortalecer e

desenvolver relações de longo prazo com clientes potenciais e atuais.

o Marketing de Relacionamento é um processo com que a empresa constrói

alianças de longo prazo, tanto com clientes atuais quanto com prospects, de forma que

comprador e vendedor trabalhem na direção de um conjunto comum de obj etivos

específicos. Para que estes objetivos sejam alcançados, deve-se:

1. Compreender as necessidades dos clientes.

2. Tratar os clientes como parceiros.

3. Assegurar que os empregados satisfaçam às necessidades dos consumidores.

4. Prover os consumidores com a melhor qualidade possível, relativa às

necessidades individuais.

Entretanto, McKenna (1983), já alertava para outros relacionamentos relevantes

para a oferta de valor aos clientes. Segundo esta visão mais ampla, o Marketing de

Relacionamento deve considerar todos os relacionamentos que possam influenciar na

satisfação dos clientes, tais como: relacionamento com fornecedores (de bens e serviços),

relacionamentos laterais (concorrência, organizações não-lucrativas, governo),
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relacionamentos internos (unidades de negócio, áreas funcionais, empregados) e

relacionamentos com compradores (intermediários, consumidores finais).

A lógica da adequação da estratégia de Marketing de Relacionamento em

ambientes de grande turbulência, como meio de buscar a fidelidade dos clientes, está na

disposição das empresas aprenderem, de forma contínua, com seus clientes, e realçarem

o relacionamento com a oferta crescente de valor, com base neste conhecimento.

McKenna (1983 pg. 54) oferece uma contribuição esclarecedora quando afirma que o

Marketing de Relacionamento deve se apoiar no conhecimento e na experiência: " O

marketing baseado no conhecimento exige da empresa uma escala de conhecimento: da

tecnologia pertinente, da concorrência, de seus clientes, das novas fontes de tecnologia,

que podem alterar o ambiente competitivo e de suas próprias organizações, recursos, e

forma de fazer negócios. O marketing baseado na experiência enfatiza a interatividade, a

conectividade, e a criatividade. Com esta abordagem as empresas dedicam-se aos seus

clientes, monitoram constantemente seus concorrentes e desenvolvem um sistema de

análise de feedback que transforma essa informação sobre o mercado e a concorrência,

em uma nova e importante informação sobre o produto".

No nível tático, o Marketing de Relacionamento toma forma por meio das

parcerias que são estabelecidas com clientes e com todos os agentes que influenciam em

sua satisfação, bem como por meio dos programas de relacionamento, sustentado por

banco de dados, utilizando-se da comunicação direta e interativa (mala direta,

telemarketing, Internet e computadores) para acessar os clientes.

2.6.1. Os benefícios do marketing de relacionamento

É comum o questionamento quanto aos beneficios do Marketing de

Relacionamento para a empresa. McKenna (1983), aponta os seguintes resultados

positivos: maior qualidade de produtos e serviços, maior satisfação do cliente, lealdade

do cliente e maior lucratividade.
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Maior qualidade de produtos e serviços é alcançada por meio do conhecimento do

valor demandado pelo cliente. A oferta de valor adequado leva a maior satisfação e maior

probabilidade de manutenção de um relacionamento de longo prazo. A lealdade, por sua

vez, leva a maior lucratividade.

Uma vez que a empresa estabelece uma forma de comunicação com o mercado,

as sugestões e as reclamações poderão ser analisadas, para então se definirem ações

corretivas, ou mesmo inovadoras, que trarão maior qualidade dos produtos e serviços

para a empresa.

o autor destaca que o impacto da lealdade sobre a lucratividade deve-se não

somente à geração de maior receita por mais tempo, mas também porque reter clientes

custa menos que conquistar novos clientes. Berry (1995, p.245) relata uma pesquisa

cujos resultados mostram que a redução da perda de clientes em 10% dobrou a média de

duração do relacionamento do cliente com a empresa (de cinco para dez anos) e dobrou o

valor presente de lucros cumulativos. Se a taxa de perda de clientes declinasse para 15%,

a duração do relacionamento dobraria novamente, e os lucros aumentariam em 75%.

A lealdade dos clientes, resultante de um relacionamento, permite uma base maior

de conhecimento acerca deles. E, explorando-se essa base de conhecimento, é possível

alcançar maior lucratividade, devido à possibilidade de maiores receitas com transações

futuras, de custos menores das transações, e até mesmo da venda da informação.

Segundo Berry, ainda,as maiores receitas com transações futuras resultam de:

• Aumento do número de transações.

• Habilidade de vender unidades adicionais ou produtos complementares.

• Habilidade de praticar preços mais elevados.

• Habilidade de prover serviços customizados.
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Os custos reduzidos de transações futuras resultam, por exemplo, de:

• Programas de comunicações mais eficientes.

• Distribuição mais eficiente (estoques, entregas etc.).

Os beneficios do marketing de relacionamento para os clientes consistem em :

• Obtenção contínua ou periódica de serviços que são pessoalmente importantes e

customizados às suas necessidades.

• Redução do risco da compra, por já conhecerem o fornecedor.

• Oferta de certo beneficio social (status) por estarem recebendo um serviço

personalizado.

• Maior bem-estar e melhor qualidade de vida, por facilitar o processo decisório de

compra, principalmente quando se trata de situações como adquirir um produto

ou serviço mais complexo, que envolve o ego dos clientes ou riscos frnanceiros.

2.6.2. O valor agregado aos produtos e serviços

Os clientes atribuem ao produto ou serviço um valor proporcional à capacidade

de auxiliar a resolução de seus problemas. Devido a isso, um produto só tem significado

do ponto de vista do comprador ou do usuário final. Somente este pode atribuir valor, o

qual reside apenas nos beneficios desejados ou recebidos.

A diferenciação de um produto ou serviço no mercado ocorre por meio da oferta

de atributos que realmente fazem sentido para o cliente, que representam um beneficio de

alto valor. À medida que a concorrência copia esses atributos diferenciadores, o produto

ou serviço perde sua vantagem de mercado. Cabe, portanto, ao fornecedor, aumentar
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constantemente o conjunto de beneficios, aproveitando todo o seu potencial de

diferenciação.

Berry (1995) sugere cinco elementos importantes para o desenvolvimento de um

relacionamento produtivo:

1- Desenvolver um serviço ao redor do qual será construído um relacionamento.

2- Customizar o relacionamento para o cliente individual.

3- Aumentar o serviço central com beneficios extras.

4- Precificar o serviço de forma a encorajar a lealdade do cliente.

5- Praticar o marketing com os empregados de forma a incentivá-los a fazer o

melhor para os clientes.

o relacionamento, portanto, é um fator-chave de sucesso para a diferenciação da

oferta no mercado, uma vez que a oferta de valor só é possível por meio do

conhecimento adquirido. A estratégia do Marketing de Relacionamento, dessa forma,

possibilita a oferta contínua de valor superior, trazendo um grande potencial de

beneficios, tanto para o fornecedor, quanto para o cliente.

o grande mérito de Berry foi de perceber as grandes mudanças que estavam

ocorrendo na economia e nos mundo dos negócios, onde o termo relacionamento estava

sendo reconhecido como um fator competitivo para as empresas líderes em seus setores.

2.7. Programas de fidelização

Para manter os clientes fiéis a uma marca ou a uma empresa, é necessário, como

vistos no conceito de marketing de relacionamento, que a empresa crie vínculos com

eles, que os clientes sintam vantagens ou reconhecimentos. Os programas de fidelização

constituem uma tática importante dentre várias outras, para criar este vínculo. A idéia

básica é criar um clube de incentivos em que a lealdade, traduzida em utilização ou

compra dos produtos e serviços de uma determinada empresa, seja trocada por prêmios,
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vantagens, e até reconhecimentos. É uma forma mais explícita de incentivar o

relacionamento entre as empresas e os seus consumidores.

Os programas de fidelização não são novidades no varejo. Na década de 50, os

consumidores recebiam cupons de descontos em jornais. Depois, vieram os programas de

milhagens nas companhias aéreas (década de 70) e os clubes de donas de casa usuárias

de marcas de eletrodomésticos como Brastemp e Amo. Em todos, o objetivo era único:

"manter o cliente ligado ao estabelecimento, à marca ou ao produto", como explica o

diretor geral do Smart Club do Brasil, programa de multi-fidelidade lançado em 1998 no

país (Gazeta Mercantil, agosto 1999).

2.8. Marketing interativo

O termo Marketing Interativo surge para unir os conceitos de database marketing

e eRM. Como analisado, o database marketing constrói modelos a partir da

administração do banco de dados, enquanto o Marketing Interativo procura captar e

integrar os dados, e disponibilizá-los para toda a empresa. O objetivo do Marketing

Interativo é aumentar a comunicação entre os clientes e os tomadores de decisões dentro

das empresas, utilizando um modelo de comunicação de mão dupla, ou seja, o cliente

tomando a inciativa de contatar a empresa, e a empresa tomando a iniciativa de começar

um contato com seus clientes eprospects.

O termo Interativo significa que são utilizadas todas as tecnologias (de bancos de

dados e de sistemas de front office) e estratégias de marketing, de modo a criar um

relacionamento mais integrado e eficiente.

2.8.1. O marketing interativo é um processo de comunicação

Os processos de comunicação podem ser simplificados em um modelo que, com

algumas variações, pode representar qualquer situação de Marketing Interativo (figura 6).
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Figura 6 - Modelo de marketing interativo

Identificação
dos clientes e Comunicação Captura da 1--.

prospects informação

i

o modelo tem três fases:

• Identificação dos clientes e prospects.

• Comunicação.

• Captura da informação resultante.

A fase de identificação envolve acessar o banco de dados para identificar os

clientes e prospects, e dirigi-los para programas apropriados. Fontes de dados para a

identificação do alvo incluem dados dos clientes e dados específicos dos clientes, obtidos

por meio de uma pesquisa prévia, ou de um banco de dados existente. O próximo passo é

desenvolver uma ação apropriada de comunicação de marketing. Este processo é, ao

mesmo tempo, estratégico e criativo. Os resultados das ações de marketing são, então,

capturados e atualizados no banco de dados, para aumentar o corpo de informações,

revisar os alvos e programas, e prover informações de mercado. O processo é simples e,

ao mesmo tempo, complexo:

Cada passo do processo de comunicação requer uma habilidade diferente. Na fase

de identificação, a empresa deve ser capaz de selecionar os dados que possuem

características necessárias para identificar clientes e prospects apropriados para o

programa. Os softwares de CRM e técnicas estatísticas podem ser utilizados para
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aumentar a eficiência da comunicação. Tecnologia de processamento de dados deve ser

usada para acessar os clientes eprospects para as ações de comunicação.

A fase de comunicação requer consultoria estratégica para desenvolver o correto

tipo de ação de marketing, baseada no relacionamento dos clientes e prospects com a

empresa. Habilidade criativa é necessária para desenvolver um veículo de comunicação

(mala direta, outdoor, revista) que atinja os clientes e prospects de forma efetiva.

Na fase de captura, a tecnologia é necessária para administrar informações que

resultam das ações de comunicação de marketing. As habilidades de manipulação de

dados são necessárias para maximizar o valor de um histórico de um determinado cliente.

2.8.2. Objetivos do marketing interativo

o objetivo final do Marketing Interativo é chegar a um ponto máximo de

fidelização em que seus produtos e serviços se tornem intangíveis, afastando-os dos

"commodities", É quando o marketing comum, de estímulo-resposta, cede espaço ao

marketing de relacionamento, e a compra deixa de ser racional. Isso exige uma

comunicação por diálogo, e uma estrutura e equipe mais bem preparadas para colher e

analisar os dados.
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"O valor do cliente assume a posição do sol;

lucro e valor do acionista entre em orbita em

volta dele. Os três se beneficiam do aumento

da claridade de resultantes dos seus

relacionamentos ".

Frederick Reichheld

Como abordado na Introdução, o Marketing Direto Tradicional tem como

principal ferramenta gerar respostas diretas por meio de envio de mala direta, ou anúncio

em mídia impressa ou eletrônica. Este conceito, amplamente utilizado até os dias de hoje,

trouxe ganhos econômicos bastante importantes às empresas. Entre outras razões, tais

resultados positivos se devem a:

• Foco em um determinado segmento de mercado, reduzindo custos de promoção.

• Venda direta sem intermediários; reduzindo custos para os clientes.

• Medição da resposta, otimizando retornos por meio da experimentação.

Normalmente, as empresas dentro do mercado de marketing tradicional tratam

todos os clientes de uma mesma forma. Todos recebem os mesmos benefícios do

produto, trabalham com os mesmos preços, e não são estimulados a provocar

negociações individualizadas. Mas, se essas empresas reconhecerem que cada cliente é

único, poderão tirar vantagem do fato de que alguns clientes são mais valiosos que

outros. É importante lembrar que esse é o enfoque de um mercado pulverizado em
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diversos clientes, e não de um mercado business to business, em que os grandes clientes

são tratados individualmente, com gerentes de contas exclusivos.

3.1. Conceito de life time value

No Marketing Interativo, os clientes são vistos como ativos de longo prazo. O life

time value, ou valor do tempo de vida, é utilizado para avaliar mudanças no valor desses

ativos, por expressar o valor líquido atual do lucro que a empresa obterá, em relação ao

novo consumidor médio durante um determinado período de tempo. O número de anos

considerado para a medida varia de acordo com o setor e com o produto. Assim, é maior

para um cliente de um automóvel, do que para um assinante de uma revista. Para

entender os conceitos implícitos neste cálculo, pode-se utilizar o seguinte exemplo:

Tabela 1: Valor de tempo de vida do cliente

Receita Anol Ano2 Ano3 Ano4 AnoS

A Clientes 1.000 400 180 90 50

B Índice de Retenção de 40 45 50 55 60
Clientes

C Vendas Médias Anuais R$ 150 R$ 150 R$ 150 R$ 150 R$ 150

D Receita Total R$ 150.000 R$ 60.000 R$ 27.000 R$ 13.500 R$ 7.425

Custos

E Porcentagem de Custo 50 50 50 50 50

F Custos Totais R$ 75.000 R$ 30.000 R$ 13.500 R$ 6.750 R$ 3.713

Lucros

G Lucros Brutos R$ 75.000 R$ 30.000 R$ 13.500 R$ 6.750 R$ 3.713

H Taxa de Descontos 1,00 1,20 1,44 1,73 2,07

Lucros em Valores Liq. R$ 75.000 R$ 25.000 R$ 9.375 R$ 3.902 R$ 1.793
Anuais (VLA)

J Lucros Acumulados em R$ 75.000 R$ 100.000 R$ 109.375 R$ 113.277 R$ 115.070
VLA

K Valores Líquidos R$ 75.000 R$ 100.000 R$ 109.375 R$ 113.277 R$ 115.070
Anuais (VLA)
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Na tabela acima, observa-se um grupo de clientes em um período de cinco anos.

No primeiro ano (anal), a empresa ganhou 1.000 novos clientes por meio de uma

campanha de marketing. A empresa distribuiu um cartão de crédito a seus clientes, de

modo a poder acompanhar suas atividades. Por meio das informações que obteve, pode

montar seu banco de dados.

A linha B mostra o Índice de Retenção de Clientes. A empresa possui uma

tendência a perder clientes. Após o primeiro ano, somente 40% de seus clientes originais

retornaram. Para os que retornaram, o Índice de Retenção aumentou gradativamente, ano

após ano.

A linha C exibe os gastos médios de cada cliente a cada ano. Esses gastos podem

ser facilmente calculados, dividindo-se as vendas totais de varejo pelo número total de

clientes. Nesse exemplo, as vendas anuais por cliente apresentam uma projeção constante

de R$150.

A linha D refere-se à Receita Total dos clientes, considerando-se ainda o grupo

inicial de 1.000 clientes. É a multiplicação do número de clientes pela venda média

anual.

Os custos diretos foram calculados como uma porcentagem da receita, nesse caso

de 50%. Como conseqüência, a linha E (porcentagem de custo), que apresenta 50%, se

multiplicada pela receita (linha D), chega aos custos totais (linha F).

O lucro bruto (linha G) é o simples resultado da receita total (linha D),

subtraindo-se os custos totais (linha F). O motivo para existir uma taxa de desconto

(linha H) é também simples: os lucros que estão projetados para o futuro precisam ser

trazidos ao valor presente, para que se possa calcular o valor liquido atual (VLA), que é a

forma de se calcular o valor de tempo de vida. Deve ser utilizada a taxa de juros de

mercado. No exemplo acima, é empregado um valor acima de mercado, para possibilitar

uma margem de folga.
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No momento em que for definida a taxa de juros (20% no exemplo), é preciso

calcular a taxa de desconto que se aplica às quantias a serem recebidas ano a ano. Existe

uma fórmula simples para se efetuar isso:

D = (1+jt, onde D é a taxa de desconto, j é a taxa de juros e n é o número de anos

que se deve aguardar. A taxa de desconto no ano 4 (três anos a partir do ano 1), por

exemplo, é calculada:

D = (l,20i = 1,73

Uma vez que é obtida a taxa de desconto, os lucros esperados devem ter um

desconto a fim de chegar-se aos valores líquidos atuais desses lucros futuros. É um

processo simples de divisão dos lucros pela taxa de descontos.

Finalmente, o valor de tempo de vida, ou seja, a linha K, é simplesmente a linha J

dividida pelo grupo original de clientes (linha A, neste caso, os 1.000). O valor de tempo

de vida do VLA representa, na verdade, a média dos lucros que a empresa espera receber

após um determinado período, em anos, de cada novo cliente que a empresa consegue

obter.

Segundo Hugues (1994), o marketing interativo pode ampliar o valor de tempo de

vida de cinco modos:

• Índice de retenção: é mais fácil manter clientes atuais do que encontrar novos.

Os clientes, entretanto, tendem a desaparecer, devido à ação da concorrência.

É possível criar estratégias que aumentem a taxa de retenção. Esse aumento

amplia o tempo de vida e, portanto, impulsiona os lucros.

• Recomendação: os clientes atuais influenciam outros a se tornarem clientes. O

"boca-a-boca" é um poderoso instrumento de marketing. Se forem elaboradas

cuidadosamente, as estratégias de marketing interativo podem influenciar esse
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processo, e expandir a taxa de recomendação, por meio de um sistema de

recompensas e motivações chamado MGM (member-get-member).

• Volume de vendas: clientes leais tendem a comprar mais. Eles comprarão

versões atualizadas, acessórios, e novos produtos. O marketing interativo

pode influenciar os padrões de compras dos clientes atuais. A chave é fazer a

oferta certa, para as pessoas certas, na hora certa. As empresas podem fazer

isso se aprenderem mais sobre cada um dos clientes, e utilizar esse

conhecimento adequadamente. O aumento de vendas pode decorrer de vendas

cruzadas, mudanças de categorias, ou simplesmente aumento de compras de

clientes já existentes.

• Custos diretos: em muitos casos, o marketing interativo pode reduzir os custos

pela mudança dos canais de distribuição, ou afetando o processo de

renovação. Companhias de seguro, de cartão de crédito, e de telefonia celular,

descobriram que o marketing interativo não apenas melhora a taxa de

retenção, como também reduz seus custos diretos. As empresas de software

vendem rotineiramente atualizações (upgrades) para os atuais clientes,

retendo 90% da receita, enquanto o mesmo produto, vendido por meio do

varejo, atinge apenas 50% da receita.

• Custos de marketing: o marketing interativo freqüentemente torna possível a

redução dos custos de marketing para os clientes atuais, ou prospects

selecionados por criação de modelos e análises de perfil. As empresas que

utilizam estratégia de mala direta descobriram que os lucros aumentam pelo

envio para prospects previamente selecionados, os quais representam apenas

uma fração de suas listas. Os prospects são selecionados por análise RFVJ2
,

testes e criação de modelos. As estratégias podem ser testadas em uma escala

menor antes do lançamento.

12 A análise de Recência, Frequência e Valor é uma técnica estatística usada em Database Marketing

41



Tabela 2: Valor de tempo de vida do cliente com um aumento na taxa de retenção

Receita Ano! Ano2 Ano3 Ano4 AnoS

A Taxa de Referência 5 5 5 5 5
B Clientes Recomendados O 50 27,5 16,5 10,7

C Total de Clientes 1.000 550 330 215 150
D Índice Retenção de 50 55 60 65 70

Clientes
E Vendas Médias Anuais R$ 180 R$ 200 R$ 220 R$ 240 R$ 260
F Receita Total R$ 180.000 R$ 110.000 R$ 72.600 R$ 51.480 R$ 39.039

Custos

G Porcentagem de Custo 50 50 50 50 50
H Custos Diretos R$ 90.000 R$ 55.000 R$ 36.300 R$ 25.740 R$ 19.520
I Atividades c/ Banco de R$ 10.000 R$ 5.500 R$ 3.300 R$ 2.145 R$ 1.502

Dados
J Custos Totais R$ 100.000 R$ 60.500 R$ 39.600 R$ 27.885 R$ 21.021

Lucros

K Lucros Brutos R$ 80.000 R$ 49.500 R$ 33.000 R$ 23.595 R$ 18.018
L Taxa de Descontos 1,00 1,20 1,44 1,73 2,07
M Lucros em Val.Liq.Anuais R$ 80.000 R$ 41.250 R$ 22.917 R$ 13.639 R$ 8.704

(VLA)
N Lucros Acumulados em R$ 80.000 R$ 121.250 R$ 144.167 R$ 157.805 R$ 166.510

VLA

O Valores Líquidos Anuais R$ 80.000 R$ 121.250 R$ 144.167 R$ 157.805 R$ 166.510
(VLA)

Esta tabela é semelhante à anterior, com alguns acréscimos importantes.

A linha A é a taxa de referência, avaliada em 5%. Significa que a empresa está

admitindo que pode utilizar as atividades de banco de dados para incentivar os clientes a

recomendarem a empresa para outros clientes. A empresa supõe que esse programa trará

um aumento na base de 5% de consumidores por ano. Havia 1.000 clientes no ano 1.

Caso esses consumidores comentassem sobre a empresa com amigos e familiares, a

suposição seria de que, como resultado das referências, 50 novos clientes fariam compras

no ano 2.
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No ano 2, existem apenas 550 clientes (incluindo-se aí os 50 novos). Esses

também serão encorajados a divulgar a empresa, o que irá trazer mais 28 (5%) novos

clientes no ano 3.

Será que a empresa está certa? Suas atividades podem levar a esse aumento de

referências de 5%? Isso depende de vários fatores, como o êxito da empresa como loja, a

execução do plano de marketing, etc. Contudo, trata-se de um objetivo racional a ser

elaborado dentro de um plano de marketing. É também uma proposta a ser testada. Caso

o plano venha, de fato, a trazer 5% de novos clientes, o banco de dados irá mostrar isso.

Se trouxer 12%, ou apenas 3%, o plano pode ser modificado.

Na tabela anterior, o índice de retenção da empresa no início era de 40%, com

base nos padrões do histórico da empresa. Neste exemplo, a empresa supõe que seus

programas possam chegar a um índice de 50% - com aumentos adicionais, enquanto a

base de clientes que permanecerem se reforça com mais e mais clientes fiéis (linha D). O

resultado da base de clientes é exibido na linha C, que é de 50% dos clientes do ano

anterior, mais 5% de novas referências (linha B). De fato, trata-se de uma suposição

racional. Caso ela possua programas bem planejados, talvez atinja esse objetivo.

O índice de retenção vai determinar um sem número de fatores, e apenas alguns

estão sob o controle do profissional de marketing. Dentre os fatores incontroláveis, vale

citar:

• O tipo de produto e a velocidade com que é utilizado.

• A força da estratégia de marketing da concorrência.

• A saturação do mercado para esse produto.

• Como o público encarou o produto, comparando-o a outros itens de consumo.

• Tendências macroeconômicas: recessão, booms, ou mudanças nas taxas de

juros que afetem a demanda geral da maioria dos produtos.

Os fatores que os profissionais de marketing podem controlar, e que afetam os

índices de retenção, no entanto, devem ser mencionados:
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• o tipo de promoção utilizada para atrair consumidores.

• O preço colocado no produto.

• Os esforços para fazer o cliente voltar a comprar.

• Os esforços no sentido de elaborar relacionamentos com os consumidores.

No exemplo acima, na linha E está a venda média anual. A empresa está

assumindo que, como resultado do uso da atividade do banco de dados, o consumidor

comprará sempre mais produtos, com o passar dos anos.

Ao planejar suas atividades de banco de dados na linha 1, a empresa está

assumindo um custo de R$ 10 por consumidor, ao ano. Isso deveria pagar o banco de

dados, a entrada de dados dos nomes dos consumidores, a obtenção das compras a partir

do sistema de ponto de vendas, e os custos de telemarketing direcionado para os

melhores clientes.

As linhas K a O apresentam a mesma função das linhas G a K, da tabela 1. No

entanto, após cinco anos, a empresa aumentou o valor de tempo de vida para R$ 51,63.

Para compreender melhor, pode-se supor que a empresa possua 200.000

consumidores. Se o plano de database marketing tiver tanto êxito quanto ela imagina, os

lucros de valor líquido atual (VLA), ao longo de cinco anos, terão um aumento de R$ 10

milhões.

Tabela 3: Valor de tempo de vida com ou sem banco de dados

Anol Ano2 Ano3 Ano4 AnoS

Sem Banco de Dados R$75,OO R$lOO,OO R$109,38 R$113,28 R$1l5,07
Com Banco de Dados R$80,OO R$121,25 R$144,17 R$157,81 R$166,51
Aumento R$5,OO R$21,25 R$34,79 R$44,53 R$51,44
Consumidores R$l.OOO.OOO R$4.250.000 R$6.958.333 R$8.905.732 R$10.287.906
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Deduz-se dessa tabela que o valor de tempo de vida:

• É uma técnica viável para se determinar a eficácia de diversas estratégias de

marketing. Pode e deve ser aplicado a qualquer programa de marketing, a fim

de testá-lo antes de se empregar uma quantia significativa. Antes das

empresas se lançarem aos palpites e prejuízos, podem desenvolver suas

tarefas e provar, pelo menos na teoria, se qualquer programa proposto tem

possibilidade de êxito.

• Aumenta com o número de consumidores que voltam a comprar.

• Cresce de acordo com o número de anos em que os consumidores continuam

a comprar.

• Mostra qual é a quantia máxima que a empresa poderia gastar, para prevenir

que o cliente saia do seu negócio.

A idéia básica é sugerir estratégias que aumentem o valor de tempo de vida, tanto

quanto possível. Se for definida uma planilha que mostre o valor de tempo de vida a cada

ano, durante cinco anos (conforme o exemplo), pode-se então usar a imaginação e criar

análises para ver se é possível ampliar o valor do tempo de vida. Os resultados de cada

provável ação podem ser calculados a fim de determinar se cada valor de tempo de vida

seria proporcional aos esforços a serem nele empregados.

A maioria das empresas classifica instalações, maquinário e capital como bens de

patrimônio. Mas, assim que se fecha um negócio, a atenção e a satisfação de seus desejos

é, com freqüência, o que o comprador mais desej a obter. Esta atenção constitui nada mais

que os valores baseados no consumidor, que a empresa foi construindo ao longo dos

anos, e que atualmente está mantendo. O valor de tempo de vida é uma forma de se

quantificar o valor da disposição representado pela base de consumidores existentes.

Economistas e contadores afirmam freqüentemente que o problema principal de

qualquer empresa ou negócio é descobrir a maneira mais eficiente de se produzir em bens

e serviços. Isso pode não ser totalmente verdadeiro. O problema principal de qualquer
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negócio é descobrir a forma mais eficaz de realizar a venda de seus bens e serviços. São

os consumidores que fornecem o fluxo de caixa que mantém vivo qualquer negócio.

Ao se calcular o valor de tempo de vida do consumidor, estarão elaborados os

componentes-chaves do negócio - componentes esses que são essenciais à sobrevivência

de um negócio.

3.2. O efeito da lealdade

Reichheld (1996) tem influenciado diferentes companhias com sua teoria de

lealdade. Seu trabalho, pioneiro na área de retenção de clientes, funcionários, e

investidores, quantificou a relação entre lealdade e lucros. Para ele, fidelidade a bens de

consumo pode ser traduzida em market share. Já em empresas prestadoras de serviço,

fidelidade a uma marca ou serviço não se restringe a isso. Trata-se de uma equação

matemática que tem como base o conceito da retenção de clientes. Fiéis a produtos,

marcas ou serviços, os consumidores podem custar menos a uma empresa. Assim, o

valor que foi desembolsado pela empresa para conquistar clientes, por meio de

campanhas publicitárias ou promoções, dilui-se ao longo dos anos, na medida em que ele

utiliza os serviços da empresa, compra seus produtos, aumenta seus gastos dentro da

própria marca, indica amigos, e não aciona mais funcionários da empresa para esclarecer

dúvidas.

o cliente que permanece fiel a uma empresa ajuda a própria empresa a diluir os

custos que teve com a sua captação. Ao longo do tempo, esse cliente, que por hipótese

está vinculado a uma operadora de cartão de crédito, por exemplo, aumenta o uso do

cartão, domina os recursos técnicos e por isso aciona menos o sistema para esclarecer

dúvidas (figura 7).
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Figura 7. Relação entre taxa de retenção de clientes e permanência de clientes
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Taxa de Retenção de Clientes (Anual)

No Brasil, segundo avaliação da consultoria estratégica Bain & Company':', os

níveis de retenção dependem do segmento e do momento. Em geral, clientes menores são

mais sensíveis a preço, e os grandes, à qualidade e nível de serviço. Quanto maior o custo

de aquisição de um cliente, maior o impacto da retenção.

3.3. Cálculo dos ganhos na retenção de clientes

Para exemplificar os ganhos na retenção de clientes, pode-se utilizar o cálculo de

valor de tempo de vida de Hugues (1994) visto anteriormente, aplicando algumas das

teorias de Reichheld (1996). Para ambos, se as empresas possuírem clientes leais,

diversas coisas podem acontecer:

• As taxas de retenção aumentam.

• As referências a outros clientes aumentam.

• Os gastos com produtos ou serviços aumentam.
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• Os clientes são menos sensíveis a preços.

• Os custos de servir os clientes diminuem.

• Os custos iniciais de processamento diminuem.

• Os lucros aumentam.

Em muitos cálculos de life time value (LTV), as variáveis são retenção de

clientes, referências, e gastos com produtos e serviços. Durante o primeiro ano, a taxa de

evasão tende a ser alta. Mas, depois do crucial primeiro ano, aqueles clientes leais, que

ainda continuam, tornam a taxa de retenção muito maior. Estes clientes leais tendem a

fazer a propaganda boca a boca para seus amigos, familiares e colegas no trabalho, cada

vez mais, na medida em que continuam com o mesmo banco, loja de departamentos ou

restaurante. Finalmente, estes clientes leais tendem a gastar mais, a cada ano, com o

mesmo fornecedor. Este fato é bem conhecido em qualquer empresa que mantenha um

banco de dados de clientes que contenha histórico de compras.

Reichheld (1996) adiciona duas outras importantes variáveis que afetam o valor

de tempo de vida: sensibilidade a preço e custo do serviço. Em relação à sensibilidade de

preço, ele diz que clientes leais tendem a não só comprar mais a cada ano, mas também a

comprar produtos e serviços mais caros. Como exemplo ele menciona que os prêmios de

seguro pessoal tendem a subir 8% por ano, por diversas razões:

• Uma família comum ganha mais a cada ano.

• As pessoas compram automóveis mais caros.

• As famílias fazem reformas e ampliações na casa que requerem maiores coberturas.

• As pessoas compram uma segunda casa na praia ou no campo.

• Com o aumento da família, as pessoas adicionam mais cobertura de seguro de vida.

• Com o passar do tempo, as pessoas pensam em aposentadorias maiores.

O custo de serviços é uma área não comumente coberta nos cálculos de LTV,

embora talvez devesse estar. Reichheld (1996) aponta que os custos de serviços de um

13 reportagem da Gazeta Mercantil de 14/07/99
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novo cliente são geralmente maiores no primeiro ano. Clientes de.software, por exemplo,

ligam mais para o suporte técnico nos primeiros sessenta dias, do que para os próximos

seis meses. Nas primeiras semanas, os clientes de seguro saúde solicitam mais para saber

o que é coberto no seus planos, para fazer checkups, para falar com o provedor de

serviços. O custo de serviços de um banco que concede empréstimos, ou uma seguradora,

geralmente ocorre muito mais durante a fase da contratação dos serviços. O custo de

serviço, depois do primeiro ano, é geralmente muito baixo. Uma vez que estes custos

efetivamente caem com o tempo do serviço, a redução de custos deve estar refletida no

cálculo do LTV.

Para demonstrar como um aumento na taxa de retenção em 5% pode aumentar o

lucro em até 75%, utilizando os conceitos de Reichheld (1996) vistos acima, foram

utilizadas as seguintes variáveis e as premissas na tabela abaixo:

Tabela 4. Variáveis e pressupostos de acordo com Reichheld:

Ano! Ano 2 Ano 3 Ano 4 AnoS

Taxa de Retenção 60% 80% 83% 86% 90%
Taxa de Referência 4% 8% 9% 9% 9%
Freqüência de Compras 5 10 12 13 14

Preço na tabela 5 R$48 R$48 R$48 R$48 R$48
Preço na tabela 6 R$48 R$49 R$50' R$52 R$53
Aumento do Valor 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 10,4%

Custos na tabela 4 70% 70% 70% 70% 70%
Custos na tabela 5 70% 60% 58% 56% 56%
Redução de Custos -14% -3% -3% 0% -20,0%

As premissas acima podem ser de um exemplo de um banco, uma seguradora ou

até mesmo de uma loja de departamentos. No primeiro ano, a empresa perde 40% de seus

clientes. No ano seguinte, a taxa de retenção sobe para 80% e se mantém aumentando.

No primeiro ano, 4% dos clientes fazem referências para outras pessoas, que por sua vez

se tornam clientes da empresa. Nos anos subseqüentes, a taxa de referência mais que

dobra. No primeiro ano, os clientes fazem somente cinco compras, a um valor médio de

R$ 48 em cada compra. Aqueles que permaneceram, dobraram a freqüência da compra e
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ainda aumentaram o valor de cada compra. Finalmente, os custos do primeiro ano (que

incluem o custo do produto entregue mais o custo de entrega dos produtos) eram de 70%

da receita. Nos anos subseqüentes, os custos caem sistematicamente, a partir de 60% no

segundo ano.

Estas premissas são então inseridas nas tabela 5 e na tabela 6 (na tabela 6, as taxas

de retenção são 5% maiores do que as taxas de retenção da tabela 5). Em ambas, no

primeiro ano, assume-se que a empresa adquiriu 100.000 clientes. Na tabela 6, no final

do quinto ano, 62.245 clientes ainda continuam comprando, e, entre eles, 20.000 são

clientes que vieram através de referências. A taxa de retenção no primeiro ano é de 80%

na tabela 5 e de 85% na tabela 6. E o custo de adquirir um novo cliente é de R$ 80 para

ambas os casos.

Tabela 5. Cálculo do valor de tempo de vida.

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Taxa de Referência 4% 8% 9% 9% 9%
Clientes Indicados 4.000 5.120 5.069 4.663
Taxa de Retenção 80% 60% 80% 83% 86% 90%
Clientes Retidos 100.000 60.000 51.200 46.746 44.560
Total Clientes 100.000 64.000 56.320 51.814 49.224
Freqüência de Compras 5 10 12 13 14
Preço Médio R$48 R$48 R$48 R$48 R$48
Taxa de Gastos R$240 R$480 R$576 R$624 R$672

Receita Total (MR$) 24.000 30.720 32.440 32.332 33.078

Porcentagem Direto 70% 70% 70% 70% 70%
Custo Direto 16.800 21.504 22.708 22.632 23.154
Custo de Aquisição R$80 8.000 O O O O

Custo Total (MR$) 24.800 21.504 22.708 22.632 23.154

Lucro (MR$) -800 9.216 9.732 9.699 9.923

Taxa de Desconto 1 1,35 1,56 1,81 2,1
Valor Presente Liquido -800 6.826 6.238 5.358 4.725
NPV Acumulado -800 6.026 12.265 l7.624 22.349

Valor de Tempo de 80% -R$8,00 R$60,27 R$122,65 R$176,24 R$223,50
Vida
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Tabela 6. Cálculo do valor de tempo de vida com um acréscimo na taxa de retenção.

Anol Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Taxa de Referência 4% 8% 9% 9% 9%
Clientes Indicados 4.000 5.520 5.775 5.602
Taxa de Retenção 85% 65% 85% 88% 91% 95%
Clientes Retidos 100.000 65.000 58.650 56.470 56.643
Total Clientes 100.000 69.000 64.170 62.245 62.245
Freqüência de Compras 5 10 12 13 14
Preço Médio R$48 R$49 R$50 R$52 R$53
Taxa de Gastos R$240 R$492 R$605 R$672 R$742

Receita Total (MR$) 24.000 33.948 38.833 41.827 46.170

Porcentagem Direto 70% 60% 58% 56% 56%
Custo Direto 16.800 20.368 22.523 23.423 25.855
Custo de Aquisição R$80 8.000 O O O O

Custo Total (MR$) 24.800 20.368 22.523 23.423 25.855

Lucro (MR$) -800 13.579 16.309 18.404 20.315

Taxa de Desconto 1 1,35 1,56 1,81 2,1
Valor Presente Liquido -800 10.058 10.455 10.167 9.673
NPV Acumulado -800 9.258 19.713 29.881 39.555

Valor de Tempo de 85% -R$8,OO RS92,59 R$l97,l4 R$298,82 R$395,56
Vida

O resultado final de um aumento de 5% na taxa de retenção está indicado na

tabela a seguir:

Tabela 7: Resultado final

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

80% -R$8,00 R$60,27 R$122,65 R$176,24 R$223,50

85% -R$8,00 R$92,59 R$197,14 R$298,82 R$395,56

Diferença R$O,OO R$32,32 R$74,49 R$122,58 R$172,06

Aumento em % 0,00% 53,63% 60,73% 69,55% 76,99%
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Como pode ser visto, o valor de tempo de vida aumentou em 76,99%. Uma vez

percebido que o aumento da taxa de retenção de clientes traz efetivamente lucros para as

empresas, resta agora saber como aumentar essa taxa. É de senso comum de que este

aumento é decorrente de um bom tratamento do cliente e do relacionamento construído

ao longo do tempo. Este tratamento pode vir por meio de envio de cartas, cartões de

aniversário e jornais internos de empresas, ou até mesmo por meio de um cartão de

crédito diferenciado (cartão platina ou ouro), que dão privilégios e tratamentos especiais.

No entanto, tudo isto custa dinheiro, e estes custos extras não estão computados nas

tabelas acima.

3.4. Os clientes certos

Segundo Reichheld (1996), o aumento da taxa de retenção não é decorrência

apenas do bom tratamento que as empresas dão para seus clientes - embora tratar bem

clientes seja importante - mas sim de atrair bons clientes desde o início. Reichheld

desenvolveu três princípios:

Alguns clientes são previsíveis e leais e preferem relacionamentos de longo

prazo.

Alguns clientes são mais lucrativos que outros. Gastam mais e necessitam menos

serviços.

Alguns clientes gostam mais dos produtos e serviços de uma empresa do que a

dos concorrentes.

Para Reichheld (1996), as empresas precisam procurar clientes que tenham um,

dois, ou os três fatores acima. Os clientes possuem o que ele chama de loyalty coeficient,

ou coeficiente de lealdade. Ao estudar uma empresa de seguros, ele notou, por exemplo,

que:
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• Clientes que moram em áreas rurais tendem a ser mais leais.

• Clientes que moram em grandes áreas urbanas tendem a ser menos leais.

• Pessoas casadas são mais leais que as solteiras.

• Pessoas que alugam são menos leais que pessoas que são donas do próprio imóvel

• Jovens são menos leais que pessoas mais velhas.

• Níveis de remuneração também afetam a lealdade.

Diferentes segmentos da população têm taxas de retenção que variam de 72% a

94%. Reichheld (1996) mostra como o sucesso de diversas empresas veio de seus

métodos de atraírem clientes corretos - aqueles que tinham um alto coeficiente de

lealdade. Os métodos de aquisição podem ser caros, mas se trouxerem resultados podem

valer a pena.

3.5. O valor dos dados

Uma outra maneira de lucrar com o marketing interativo é por meio de aquisição

e análise de dados. Para isso, as empresas precisam identificar ganhos incrementais ao

relacioná-los com seus objetivos de negócios. Ao comparar retornos projetados em vários

cenários, as empresas podem determinar como melhor proceder com programas de

database marketing. A seguir, será mostrado o valor dos modelos preditivos, e como

medir seus impactos no aumento da eficiência no marketing de uma empresa.

Serão examinados três cenários de negócios: um objetivando aquisição de

clientes, um segundo a retenção de clientes, e um terceiro uma empresa que quer

maximizar o valor do tempo de vida dos clientes. Por uma questão de simplificação, cada

cenário terá os mesmos dados de investimentos - uma sobreposição de dados de

compras, demográficos e por estilo de vida, e o desenvolvimento de um modelo de

resposta.
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1. Aquisição de clientes. Na tabela 8, está uma simples planilha de retorno de uma

campanha de marketing direto de aquisição de clientes usando modelagem para reduzir

custos. Neste exemplo, o custo de urna campanha para um milhão de nomes, dado uma

razoável taxa de resposta de 1% e um custo de mala direta de R$ 0,50, era de R$500.000.

Adicionou-se um impacto incrementaI de enriquecimento de dados e a regressão

do modelo, como um meio de melhor selecionar os indivíduos para enviar a mala direta.

O custo total incremental é de R$ 31.000 - R$ 10.000 para o modelo, R$ 5.000 para

rodar a sobreposição dos dados (R$ 5 por milheiro) e R$ 16.000 para os dados

demográficos e de estilo de vida (R$ 20 por milheiro com 80% de taxa de cruzamento).

O impacto incrementaI é geralmente uma combinação da economia com o correio e a

uma melhor resposta. Aqui, o uso do modelo permite reduzir os nomes do mailing em

10%, ou seja, para 900.000 nomes. Utilizando um típico aumento em resposta de uma

modelagem de 10%, ocorreu um aumento para 9.900 respostas. Os custos dos dados e da

modelagem no primeiro mailing é de R$ 481.000 (uma economia de R$ 29.000 ou R$

1,61 para cada real gasto). Nos mailings subseqüentes, o retorno aumenta para R$ 2,38

para cada real gasto. Se adicionado o aumento de resposta a isso, o retorno, é claro,

aumentará ainda mais.

2. Retenção de Clientes. Na tabela 9, um banco de varejo que quer reter usuários

de cartão de crédito por mais tempo pode decidir medir o valor de fazê-lo em termos de

lucratividade de cliente para a empresa (conhecido como "spread"). Isto identificará o

potencial de economia de redução da taxa de evasão.

Uma vez que o objetivo é acordado, o banco pode calcular o valor de tempo de

vida: se o banco determinar que o saldo médio de um bom cliente é R$ 5.000, a uma taxa

de juros anual de 14 % e um spread (lucro) por cliente por ano de 6 % (R$ 300), em

cinco anos o valor de tempo de vida é R$ 1.500.
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Tabela 8: Aquisição de novos clientes/Reduzir custos de campanha de aquisição

::IP~,g::9~:mi~~:::~~íi,i1::~I1::mgª~~~~I1':i~:~~~~~::::':::::::.::·::::::::::::::~f::~ÉY~B:::·:::::::::::::·::::g~:.:~~y~~::::::.::::::
Número de nomes l.000.000 l.000.000
Taxa de resposta
Respostas
Custo da mala (cada)
Custo total da mala direta

1%
10.000

R$0,50
R$500.000

1%
10.000

R$0,50
R$500.000

:~H~~:I·.m~~~:~~r~i:.lm::Iç,~~~~ifm.::~~;.R§::·.::·:::::·:::::·::::::;:·::::·:·:::~~·:IY~R:::::·:::·::.::·::·:~~:::~~!~R::::·:.:::·:::
Número de nomes 900.000 900.000
Taxa de resposta
Nova taxa de resposta
Respostas
Custo da mala (cada)
Custo total da mala direta
Economia incrementaI com o modelo

10% 10%
1,10% 1,10%

9.900 9.900
R$0,50 R$0,50

R$450.000 R$450.000
R$50.000 R$50.000

::ç.~~q:;M~·:·mI~l,tg~~::·ª~;:ºªªQ$m:::::::::;:;:;:::::::::::::::::;:::::::·;:::::::~TI::·~il~B::;::::::::::::;·;:~~::~~M~g::::;::;::
Custo de rodar o modelo a $ 5/M R$5 .000 R$5 .000
Custo dos dados a 201M e 80%
Modelo de regressão
Custo total incremental

R$16.000
R$10.000
R$3l.000

R$16.000
N/A

R$2l.000

o banco de varejo quer estimar como reduzir a evasão em 1% melhorará a

margem de lucro. A carteira inteira é composta de um milhão de nomes. Atualmente a

taxa de evasão é de 20 %, ou 200.000 clientes, resultando em uma redução de R$ 60

milhões nos lucros anuais (o valor do spread anual multiplicado pelo número de

desistências). Adicionalmente, substituir esses indivíduos, a um custo de aquisição de R$

200 cada, custa ao banco outros R$ 140 milhões por ano. Agora, convém analisar o que

aconteceria se pudesse identificar indivíduos com risco de retenção e fazer algo para

mantê-los na base. Assumindo poder manter 5 % dos 200.000 desistentes, gastar-se-ia
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R$ 400.000 em uma campanha de marketing para mantê-los. Isto reduz o número de

perda de clientes que teria que repor para 190.000, o que custará R$ 38 milhões (o

número de desistentes multiplicado pelo custo de reposição). O custo total de reposição,

mais o custo da campanha de retenção, totaLizam R$ 38,4 milhões, com uma economia

bruta de R$ 1,6 milhões. Utilizando no cálculo os custos do modelo de regressão e dos

dados, que totalizam R$ 50.500, o retorno (a economia incrementaI dividido pelo custo

total) é de R$ 31,68 para cada real gasto. Este retorno aumenta com os mailing

subseqüentes, que podem tirar vantagem de um sunk cost do modelo para gerar retornos

ainda maiores.

Tabela 9: Retenção de clientes por mais tempo /Redução de custos

::$~m::.~~9::ª~::r~I~§§ª9:::::::·:~:::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::~:~:~:~::::::::~:~::~~:imPªI~lt':::::::~:g©:çªmp.:~
Valor do Spread por ano R$300 R$300
Valor de tempo de vida (5 anos = R$ 300 x 5) R$1.500 R$1.500

Carteira de clientes 1.000.000 1.000.000
Taxa de evasão 20% 19%

Clientes Desistentes 200.000 190.000
Perda anual do spread (MR$) 60.000 57.000
Custo de aquisição/clientes R$200 R$200
Custo de reposição (MR$) 40.000 38.000

Clientes retidos a 5%
Custo de retenção

10.000
R$400.000

9.500
R$380.000

Novos clientes - clientes perdidos
Custo de reposição (MR$)
Custo total (custo de reter + custo de
reposição) (MR$)
Economia incremental com o modelo (MR$)

190.000
38.000

180.500
36.100

38.400
1.600

36.480
1.520

::ç~m.B:ªg:rrwl~ªiç,m::ª~::iji.q9~::j:::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::~::~::::::::::::~:~~:~4.Y~9~:·:.:::::::::~:::~·:::H:::@ô:~~;Y~B:::::~::::
Custo de rodar o modelo a $ 3,50/M R$3.500 R$3.500
Custo dos dados a 40/M e 80% R$32.000 R$32.000
Modelo de regressão R$15. 000 N/A
Custo total incremental R$50.500 R$35.500
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3. Maximização do valor dos clientes. Na tabela 10, foi feito um esforço de

aumentar o valor da venda para um banco elevarejo com um produto de financiamento

de casa própria. O objetivo é de segmentar e enviar ofertas por mala direta para os

clientes atuais do banco que possuem propensão a conseguir financiamento a um valor de

face maior do que a média do mercado, ou seja, a um juros mais interessante para o

banco. O modelo de regressão e o enriquecimento de dados são utilizados para segmentar

um grupo de pessoas que mostrem uma alta propensão a comprar, e portanto o banco

pode oferecer um produto a um spread maior. O resultado é um acréscimo de 5% no

montante dos empréstimos, de R$ 25.000 para R$ 26.250, totalizando um aumento no

spread em R$ 156.250. O resultado de um investimento de R$ 50.500, para enriquecer os

dados e para construir o modelo de regressão, foi de um retorno de R$ 3,09 para cada

real gasto.

Tabela 10: Maximização do Valor do Cliente

Total de dados
Segmento (oferecer uma média maior de empréstimos)
Taxa de resposta
Empréstimos
Valor total de empréstimos (MR$)
Valor médio dos empréstimos
Spread
Valor do cliente (valor médio de empréstimo x spreadi
Receita MR$)
Receita Incremental (spread B x spread A)

1.000.000
200.000

2,50%
5.000

125.000
R$25.000

2,50%
R$625
3.125

1.000.000
200.000

2,50%
5.000

131.250
R$26.250

2,50%
R$656
3.281

R$156.250

Custo de processar o modelo a $ 3,50/M
Custo dos dados a 40/M e 80%
Modelo de regressão
Custo total incremental

N/A
N/A
N/A

R$3.500
R$32.000
R$15.000
R$50.500
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Como foi visto, a relação custo beneficios da adoção de estratégias voltada à

utilização de banco de dados é muito boa, isto é, o retomo geralmente é bastante

compensador. Pode-se concluir que é importante identificar os melhores clientes de uma

base de dados e agir, de forma mais econômica e eficaz sobre estes clientes.

Tem-se falado que database marketing é em parte uma ciência e em parte uma

arte. A arte está na criação de cenários para melhorar o negócio. A ciência recai na

habilidade de medir resultados para aqueles cenários e compará-los com as expectativas,

e em fazer ajustes conforme se avança. Ainda existe um terceiro fator, que é o espírito

criativo que fará as empresas encontrarem novas soluções.
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"Planos não significam nada. Planejamento

é tudo."

Dwight D.Eisenhower

Foi visto no capítulo 1 que o Marketing Interativo é um marketing voltado para o

relacionamento com clientes, que utiliza a última tecnologia de banco de dados, de

software e de sistemas de comunicação. Como não poderia deixar de ocorrer em uma

indústria em formação, as ambigüidades criam oportunidades para aqueles que souberem

operar adequadamente e, como conseqüência, trazer resultados efetivos para o mercado.

o termo análise de valor estratégico 14 descreve e ilustra a técnica de análise de

posicionamento. Este termo é baseado no conhecido conceito de Cadeia de Valor da

literatura de gerenciamento estratégico. O que parece interessante neste tipo de análise é

a atenção dada para os relacionamentos quantitativos e seus aspectos analíticos. Esse

foco parece permitir uma maior e mais explícita conscientização do contexto econômico

que molda as escolhas dos negócios.

Segundo Shank et allii (1998), a vantagem competitiva no mercado advém do

fornecimento do melhor valor ao cliente por um determinado custo (estratégia de

diferenciação), ou do valor ao cliente equivalente a um menor custo (estratégia de

preço). Nem sempre as empresas atingem uma situação de maior valor ao menor custo -

IBM com os PC's em 1984, ou a Microsoft com o Windows 95. Qualquer que seja o foco

14 Shank, Jolm K; Erick A Spiegel & Alfred Escher. "Strategic Value Analysis for Competitive
Advantage". Site da Booz Allen, 1998.
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da empresa, a análise da cadeia de valor é essencial para se determinar onde exatamente

na cadeia de valor do consumidor podem ser melhorados ou reduzidos os custos.

A análise da cadeia de valor segue um método se de quebrar em detalhes a cadeia

- da matéria prima ao cliente usuário final - em atividades estrategicamente relevantes

para entender o comportamento dos custos e as fontes de diferenciação. Raras são as

empresas que atuam em toda a cadeia de valor da indústria em que operam.

Segundo Shank et aIlii (1998), uma empresa como a Chevron atua em grande

parte da cadeia de valores da indústria de petróleo, da exploração do óleo cru até os

postos de gasolina, mas não atua em toda a cadeia. Cinqüenta por cento do óleo cru que

ela usa vem de outros produtores, e mais de um terço de seus produtos refinados são

repassados por outros revendedores. A Chevron também não atua no negócio de

automóveis, que é o maior usuário da gasolina. De forma mais focada, uma empresa

como a Apache está somente no negócio de exploração e produção de petróleo.

Para ganhar e manter vantagens competitivas, as empresas precisam entender

todo o sistema de valor, não somente a parte em que elas se inserem. Fornecedores e

clientes possuem margens de lucros que são importantes de identificar, entendendo as

posições de custos/diferenciações das mesmas, uma vez que o consumidor final é quem

paga por todas as margens obtidas ao longo de toda a cadeia de valor.

A Análise de Valor Estratégico (AVE) é uma técnica empregada para quantificar

problemas e oportunidades de negócios em toda a cadeia de valor de urna indústria. Ela

se diferencia de duas maneiras da análise tradicional de negócios:

1. A AVE desagrega atividades em blocos principais de construção de urna cadeia

completa de valor, desde fornecedores até os clientes usuários finais, e então em

grupos de atividades, na forma corno o mercado trabalha. Muitas empresas focam

suas análises apenas nas atividades em que estão envolvidas diretamente.
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2. A AVE avalia cada etapa da cadeia, baseada no valor econômico, evitando possíveis

distorções geralmente impostas por custos históricos, preços de transferências e

contabilidade consolidada.

Enquanto a Análise de Valor Estratégico pode ser uma ferramenta útil para

explicar a posição relativa das empresas em uma determinada indústria, seu maior valor é

ajudar a guiar um plano de ações gerenciais. Esta análise pode ser aplicada tanto no

contexto de uma empresa que atua em um nicho específico, quanto para unidades

operacionais de corporações multidivisionais.

4.1. Necessidade de fazer uma análise de valor estratégico na indústria.

Além do objetivo de explorar alguns aspectos do Marketing Interativo, é objetivo

também desta Monografia buscar uma resposta para a questão de porque muitas destas

iniciativas relacionadas ao uso da tecnologia no marketing não dão certo. Esta é uma

premissa que pode ter origem nos seguintes fatos:

• A Associação Brasileira de Marketing Direto - Abemd, cuja missão é fazer crescer a

prática do Marketing Direto no Brasil, muitas vezes externaliza as dificuldades

enfrentadas no mercado por meio de seus seminários e artigos publicados. No

editorial do Guia Anual da Abemd, fica claro que o Database marketing ainda

precisa evoluir. David Whittaker (1998) reconhece em vários programas de

fidelização uma prática, no mínimo, limitada. "Cria-se para o participante algo como

o ambiente de clube", diz, "mas não há uma proposta de medir resultados, identificar

os clientes com maior potencial ou avaliar o tempo de vida desse cliente enquanto

consumidor" .

• Na literatura especializada, os autores em geral reservam um capítulo para expressar

suas opiniões sobre a questão de programas que falham, ou dificuldades de se vender

esta estratégia para a alta gerência. Jackson e Wang (1997) abrem seu livro com o
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que eles chamam de "o grande paradoxo do database marketing", Peppers e Rogers

(1997), dedicam um capítulo inteiro do seu livro, para explicar o fracasso de um

programa de retenção de cliente na Mel, uma empresa de telefonia de longa distância

nos Estados Unidos.

• Durante um trabalho que o autor desta Monografia acompanhou junto à Microsoft do

Brasil em 1998, foi notada uma grande falta de planejamento e coordenação por parte

de um cliente que estava executando alguns programas de marketing de

relacionamento.

• Durante entrevista com alguns executivos da área, muitos expressaram uma

preocupação de haver um maior grau de profissionalização na área, uma vez que a

falta de conhecimento cria oportunidades para aventureiros no mercado.

Alguns autores consagrados de Database Marketing oferecem alguns indícios.

Jackson e Wang (1997, p.xiv) atribuem o fracasso à falta de cuidado na hora em que as

empresas decidem adotar uma estratégia de Marketing Interativo, tomando o que eles

chamam de "leap offaith", ou seja, deixam de utilizar os procedimentos normais de

aprovação de projetos, porque estão convencidos de que o conhecimento adquirido ao

construir e gerenciar uma estratégia de relacionamento com clientes garantirá à empresa

um sucesso imediato. Muitas vezes as empresas acreditam que dará certo só porque seus

concorrentes estão se movimentando nesta direção, um fenômeno muito parecido com a

onda de ERP 15(software de gestão empresarial). Já Hugues (1994) atribui o fracasso à

falta de um planejamento criativo, com base em um cálculo de tempo de vida útil, e à

falta de uma boa execução, que inclui o fraco desempenho e gerenciamento de serviços

terceirizados, além da ausência de um líder eficaz para conduzir os programas.

15 Enterprise Resource Planning
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4.2. Análise dos fornecedores da cadeia de valor

Se existisse uma empresa totalmente integrada, ela teria que produzir sua própria

lista de clientes e prospects, elaborar seu próprio planejamento (tanto de criar programas

de relacionamento como fazer o planejamento de implementação de sistemas de

tecnologia), criar suas peças publicitárias, tratar e analisar ela mesma o seu banco de

dados, atender e realizar as interações com os seus clientes por meio do telefone ou

Internet, e cobrar e despachar toda correspondência necessária. Como se pode notar, o

marketing interativo é bastante complexo e exige um trabalho grande de coordenação e

execução. A indústria de marketing interativo, tanto no Estados Unidos como no Brasil,

está estruturada conforme a figura 8.

Figura 8: Cadeia de Valor do Marketing Interativo

Agências Database Call Centerde
Marketing Planejamento
Direto Interação com

Tratamento
os clientes e

Planejamento de dados
prospects
(Telemarketing)

Criação Apuração de Apuração de
Resultados ResultadosCompra de

Mídia

o marketing interativo emergiu sem a presença de um grande player ocupando

toda a cadeia de valor, ao contrário do que ocorreu com as grandes indústrias

verticalmente integradas, nos Estados Unidos, como a do petróleo. Assim, essa indústria

surgiu muito mais da adaptação decorrente dos ganhos trazidos pela tecnologia e por

outras indústrias maduras e correlatas, como a indústria de Call Center (ou

telemarketing). Segundo a Associação Brasileira de Marketing Direto (ABEMD), os

principais players do mercado são os fornecedores de listas, as agências de marketing

direto, as empresas de database marketing e as empresas de teleserviços.
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4.2.1. Fornecedores de listas

A lista é um instrumento de mídia, da mesma forma que uma revista

especializada. Atualmente existem fornecedores que possuem um grande cadastro de

nomes atualizados e segmentados, de acordo com o conceito de household, isto é,

características de consumo e preferência dos moradores de um determinado endereço,

diferentemente do conceito demográfico, em que são levadas em conta as características

como renda, sexo, idade, entre outros.

Segundo a Abemd, no Brasil, este mercado é dominado pela Datalistas (empresa

do grupo Abril) e seguido pela DataSearch. Nos Estados Unidos, este segmento está

muito mais desenvolvido, existindo um número muito maior de players que lá são

chamados de Brokers de listas. Essas empresas compram listas de terceiros, segmentam,

e as alugam no mercado. No Brasil, ainda não existe nenhuma empresa que forneça listas

especializadas para o negócio de business to business, ou seja, uma listagem de empresas

com nomes e cargos de pessoas com decisão de compras, segundo o segmento de

atuação; por exemplo, para se vender um Curso de Liderança, seria interessante contactar

o diretor de RH. Se fossem soluções de gestão empresarial (ERP), seria buscado o diretor

de tecnologia da informação, e assim por diante.

4.2.2. Agências de marketing direto

Devido à crescente demanda por serviços de marketing direto, estão surgindo

agências de propaganda especializadas em marketing direto no Brasil como WCJ, Sun

MD e Rapp Collins. As grandes agências de propaganda tradicionais já se

conscientizaram da necessidade de fornecer um serviço especializado de marketing

direto, e estão se movimentando para possuírem a estrutura necessária16
.

16 Algumas delas já estão desenvolvendo internamente (a Ogilvy criou a Ogilvy One, a Grey Intemational
criou a Grey Direct), outras comprando agências no mercado (a Young & Rubican comprou a WCJ ).
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Essas agências criam campanhas voltadas a programas de resposta direta, e a

programas de relacionamento com o cliente. É crescente a preocupação das agências de

marketing direto por dominar o banco de dados.

4.2.3. Empresas de database marketing

As empresas de Database Marketing são aquelas que fazem planejamento de

programas de marketing direto e de marketing de fidelização, mas que também têm como

foco principal prestar serviços de padronização e eliminação de duplicidatles de dados,

unificação de dados de várias fontes de banco de dados, tratamentos de dados que

podem ser uma análise RFV, e eventualmente algumas análises estatísticas mais

profundas como regressões. Existem no Brasil três empresas de Database Marketing

mais conhecidas no mercado - DataSearch, Datalistas e Datamídia, sendo que a última é

a que apresenta foco maior em planejamento. As outras duas estão mais dirigidas a

serviços mais técnicos de banco de dados.

4.2.4. Empresas de teleserviços:

o segmento de Call Center passa por grandes mudanças, influenciadas pelas

inovações tecnológicas que, por sua vez, aumentam muito a eficiência operacional do

atendimento prestado aos clientes finais das empresas. Dentro desse segmento estão

incluídos os sistemas integrados de front o.ffice, que são os softwares que aumentam a

eficiência dos operadores, e a satisfação dos clientes. Por meio desses sistemas, é

possível identificar o número chamador, e disponibilizar automaticamente todo o

histórico do cliente para com a empresa.

A maioria dos Call Centers ainda se encontra dentro das próprias empresas, nas

centrais de atendimento ao cliente (0800 ou SAC's). Existe, no entanto, uma crescente

terceirização da atividade em todo o mundo, sob o discurso de manter as empresas

facadas no seu core business, e deixar atividades secundárias para que outras empresas
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especializadas executem com mais eficiência. No Brasil, a Quatro A é a maior empresa

de telemarketing, seguida por algumas novas entrantes, como a Atento, empresa do

grupo da Telefónica de Espanha.

4.3. Análise de valor estratégico da indústria de marketing interativo

Uma vez identificados os integrantes da cadeia de valor do marketing interativo, e

aplicando a Análise de Valor Estratégico, pode-se identificar duas importantes

oportunidades, surgidas da sobreposição de algumas atividades.

4.3.1. Planejamento:

A atividade de planejamento é uma das mais importantes da cadeia, e atualmente

é executada pelas agências e por algumas empresas de database no Brasil. Existem

diversas ações que podem ser desenvolvidas e que vão gerar diferentes resultados. Os

mais comuns e utilizados pelas agências, são as campanhas de resposta direta, em que

basicamente é criada uma peça publicitária - TV, rádio, outdoor, mala direta - que gera

respostas diretas - por telefone, carta ou e-mail.

Uma outra ação que começa a ser bastante utilizada no Brasil são os programas

de relacionamento ou fidelização, cuja idéia básica é a de criar uma identidade para um

determinado grupo de clientes, e manter um calendário de atividades para haver uma

interação entre a empresa e esse grupo de clientes. Para isso é necessário saber lidar com

banco de dados e gerenciar a interatividade realizada por meio de um grupo de pessoas

(geralmente por telefone). O planejamento deveria contemplar um bom desenho do

programa em que deveriam ter sido bem descritos os fluxos dos processo, o papel de

cada fornecedor, o perfilou a capacitação dos profissionais envolvidos, e os padrões de

qualidade a serem atingidos.
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A forma de remuneração deste planejamento é baseada em horas de um

especialista. No entanto, muitas agências não têm a cultura de cobrar por hora de

consultoria, e muitas vezes incluem o custo de planejamento dentro de um pacote

formado por compra de mídia e criação das peças publicitárias. O mesmo ocorre nas

empresas de Database, em que o custo de planejamento é incluído no serviço de limpeza

e tratamento do banco de dados. Aplicando o AVE, nota-se que o planejamento é uma

atividade que, apesar de muito importante, não está sendo suficientemente remunerada, e

por esta razão toda a estratégia de marketing interativo pode falhar.

Para programas do tipo resposta direta, o tempo e a complexidade do

planejamento não são grandes e, portanto, a sua remuneração é facilmente compensada

pela veiculação em mídia e custo de criação. Já no caso dos programas de

relacionamento e fidelização, poucas agências possuem pessoal capacitado. A

remuneração por um planejamento desta natureza deveria ser parecida com a dos

modelos de projetos de consultoria estratégica tradicional.

4.3.2. Apuração de resultados

Outra atividade, que existe como superposição da cadeia de valores, é a de apurar

resultados. Esta atividade está diretamente relacionada com o manuseio e a

administração do banco de dados, e tem duas importantes atribuições. A primeira é a de

gerar informações que serão utilizadas em ações correntes dos programas de marketing

interativo. Essas informações podem ser obtidas na forma de listagens ou etiquetas. A

outra importante função é a de gerar relatórios contendo resultados de determinadas

ações, ou de pesquisa que servirá de base para novas ações.

Essa atividade é superposta porque tanto uma como a outra, necessita do banco de

dados para trabalhar. O Database precisa dele porque é no banco de dados que se faz

todo o trabalho de limpeza, análise, e manutenção. Por outro lado, o Cal! Center interage

on-line com o banco de dados, para armazenar o cadastro e todo o histórico de

interações com os mais variados clientes. Para haver sincronismo nas informações, é
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necessário haver uma ótima coordenação entre as duas partes. Independentemente de

quem seja o administrador do banco de dados, o importante é ter as duas atividades

desenvolvidas em harmonia, o que não acontece hoje no mercado com muita freqüência.

Em geral a atividade de administrar o banco de dados é remunerada, com base

em horas do staf! alocado para tal. Esta equipe é normalmente composta por um gerente

de contas, um ou dois analistas de banco de dados. O custo desta atividade não é

totalmente compreendido hoje pelo mercado e, a exemplo do que ocorre no

planejamento, muitos fornecedores oferecem gratuitamente essa atividade em troca de

outros serviços. Desnecessário se faz dizer que a qualidade deste serviço não é das

melhores, e os atritos entre os fornecedores é freqüente.

4.4. Conclusão

Ao identificar as diversas atividades que compõem a cadeia de valores da

indústria de marketing interativo, foi possível quantificar questões relacionadas com cada

negócio, e identificar diversas oportunidades em toda a cadeia.

Foram desagregadas as atividades, e se formaram blocos fundamentais-

agências, Database, Cal! Center - de maneira a analisar a forma como o mercado

realmente trabalha. Essas oportunidades não seriam identificadas se fosse analisada a

situação de cada empresa, dentro do elo da sua própria atividade.

Por meio desta análise, avaliou-se cada estágio da cadeia, baseado no valor

econômico, eliminando distorções normalmente impostas por fatores de custo histórico e

transferência de preços.

Esta análise permite uma visão mais clara, voltada à ação, de como as empresas

podem alcançar vantagem competitiva, criar fontes de lucratividade, e identificar áreas

de melhoria em toda a cadeia de valor.
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"O principal problema em alcançar uma

coordenação efetiva é que a informação necessária

para se determinar o melhor uso de recursos não

está sempre disponível para todos. A escolha

eficiente requer informações sobre indivíduos,

oportunidades tecnológicas e recursos disponíveis"

Paul Milgrom e John Roberts

As grandes mudanças tecnológicas e a necessidade de gerenciar relacionamentos

com clientes, dão o pano de fundo ao que se chama o grande desafio do marketing nos

próximos anos: como as empresas podem desenvolver estratégias efetivas sem investir

fortunas em novas tecnologias e em mudanças culturais profundas dentro de suas

organizações?

A resposta está na criação de uma nova estratégia que permita criar uma

vantagem competitiva utilizando recursos existentes dentro e fora das empresas.

No cenário atual de concorrência acirrada, ter e manter uma central de

atendimento a clientes, ou fazer programas de resposta direta, não é mais suficiente para

garantir o sucesso das empresas. A lealdade dos clientes e, conseqüentemente, a retenção

dos mesmos, é o que vai diferenciar as empresas líderes de seus concorrentes.

Como foi analisado no capítulo 3, o "economic" da lealdade dos clientes é muito

simples. Clientes leais permanecem com uma determinada empresa por um longo

período, fazendo repetidas compras. Como observado no capítulo 3, pelo do cálculo de
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valor de tempo de vida (LTV), um aumento de apenas 5% na retenção de clientes pode

produzir um aumento no lucro da empresa de 35% a 125%. Assim, de acordo com

Reichheld (1996), o valor que foi desembolsado por uma empresa para conquistar

clientes, por meio de campanhas publicitárias ou promoções, dilui-se ao longo dos anos,

na medida em que o cliente utiliza os serviços da empresa, compra seus produtos,

aumenta seus gastos dentro da própria marca, indica os amigos e não aciona mais

funcionários da empresa para esclarecer dúvidas.

Além disso, muitas pesquisas indicam que a retenção de um cliente sai dez vezes

mais barato do que a obtenção de um novo. Portanto, o desafio é não perder clientes,

especialmente os de mais valor. Por meio de um bom datawarehouse e um datamining, é

possível descobrir quais são estes clientes mais valiosos, e direcionar esforços e

investimentos somente para os mesmos.

No entanto, como foi visto no capítulo que tratou da Análise de Valor Estratégico

da indústria do marketing interativo, existem oportunidades a serem exploradas quanto

ao planejamento e coordenação de atividades, para garantir resultados mais efetivos na

implementação da estratégia do Marketing Interativo. Por exemplo, para desenvolver um

programa de marketing de relacionamento, não basta apenas a criação de um clube de

fidelização baseado em bonificações e vantagens. O marketing de relacionamento exige

uma comunicação por diálogo, e uma equipe bem preparada para colher e analisar dados.

Isso é conseguido por meio da utilização de serviços de Call Center e de banco de dados

(database marketing). A oportunidade reside no fato de haver uma integração e uma

coordenação dessas diversas ações, para que se consiga o resultado esperado, a maior

retenção e fidelização dos clientes.

Este capítulo visa a estudar com mais detalhes a função de uma Empresa de

Marketing Interativo, ou seja, um agente cujo valor agregado é fornecer às empresas

solução integrada de planejamento, gerenciamento e execução dessa estratégia.
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5.1. Tendências e mercado

A indústria de Cal! Center tem crescido a uma taxa de 30% nos últimos 4 anos,

tanto nos Estados Unidos como no Brasil, impulsionada pela necessidade de se criar um

canal de comunicação entre as empresas e o mercado. Segundo a ABT (Associação

Brasileira de Telemarketing), o Cal! Center movimenta mais de U$ 3 bilhões no mercado

brasileiro. A recém privatização do sistema Telebrás está criando uma demanda maior

de ligações para as centrais de atendimento das empresas, pois mais linhas estarão sendo

disponibilizadas para mais pessoas. Outro fator importante, que está criando mais

demanda por serviços de Cal! Center, é a recente lei de defesa do consumidor que

incentiva a reivindicação dos direitos dos consumidores brasileiros.

As empresas estão se movimentando para adotar novas maneiras de aprender o

que seus clientes querem, e entregar produtos e serviços customizados que satisfaçam às

suas demandas. Hoje, a estratégia para aumentar as receitas é conhecer seus clientes

intimamente, e assim usar esta informação para aumentar o relacionamento com ele de

forma a aumentar receitas e melhorar a lucratividade.

Vários fatores têm influenciado as empresas a adotarem a estratégia de

Marketing Interativo. Uma delas é o avanço tecnológico. Softwares defront office,

bancos de dados, sistemas de telefonia, entre outros, estão permitindo às empresas

contatarem seus clientes na hora certa e com a oferta certa. Segundo uma pesquisa da

AMR Research, o mercado mundial de Softwares de CRM corresponde a U$ 2.9 bilhões

em 1999, e deve subir para U$ 16.8 bilhões até o ano de 2003.

Hoje, muitas das interações dos clientes ocorrem por meio do telefone. Mas no

futuro, estas interações ocorrerão de diversas formas, e requererão sistemas capazes de

suportar estas mudanças. Além disso, muitas empresas têm aumentado suas ofertas de

produtos, ou fundido com outras, para complementar sua linha de produtos. Como

resultado, consumidores acham que eles possuem relacionamentos multi-facetados que

requerem um tipo diferente de interação.
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Ao mesmo tempo, o maior desafio dos Call Center está na necessidade de

melhorar o retorno sobre o investimento em infra-estrutura, e aumentar a taxa de retenção

de clientes. Grandes empresas estão focadas em reduzir ou eliminar "redes desconexas"

de pontos de interações espalhadas por todo a organização. As ineficiências e os

desperdícios que resultam de operações independentes precisam ser sistematicamente

integrados em um ambiente que proveja consistência nas interações com os clientes.

Os maiores retornos de investimentos vêm de duas áreas. Na primeira, ao criar

um ponto único de contato, as empresas podem consolidar interações em menos call

centers e economizar em custos operacionais e de infra-estrutura. O segundo, ao permitir

ao cliente um maior acesso e facilidade de fazer pedidos, as empresas podem criar

oportunidades de vendas cruzadas, resultando em aumento de vendas e transformando o

call center em um centro de lucros.

Liderados pelas maiores indústrias de serviços, como o de cartão de crédito,

bancos e telecomunicações, as empresas não contam mais com o contato cara a cara das

lojas/agências. Ao contrário, elas têm direcionado os clientes a utilizar o telefone ou

outros meios de contato mais baratos para tudo, desde a solução de problemas, até iniciar

um novo negócio.

Como resultado, o call center, uma vez um pequeno departamento nas empresas,

se tornaram um elo crítico na cadeia do consumidor. Hoje, existem no Estados Unidos,

mais de 25 mil call centers, de acordo com um recente estudo feito pelo Instituto Purdue.

Mas não é só o mercado de call center que cresce. De fato, existem previsões de

que o e-mail, kioskes interativos e serviços de teleweb ocuparão um grande espaço do

crescimento do call center. Por exemplo, enquanto o crescimento de call centers está

projetado em 6.5% ao ano até o ano 2001, o contato via teleweb está projetado para

crescer acima de 36% no mesmo periodo.
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5.2. Mercado alvo

Este novo agente deve prover serviços para as 1000 maiores empresas (segundo a

classificação da Revista Exame) que possuem a visão de atendimento ao cliente com

uma estratégia diferenciada para seus negócios. Adicionalmente, estas empresas

precisam também entender o valor de terceirizar atividades que não são atividades fins

para empresas especializadas.

As ofertas deste novo agente estão primeiramente dedicadas a clientes que estão

interessados em implementar uma estratégia voltada ao cliente. De nada adianta atender

bem um cliente ou ouvir sugestões do mesmo, se a empresa não estiver preparada para

prover ações e solução voltadas à retenção do cliente.

Estas condições tendem a ocorrer mais freqüentemente nas seguintes linhas

verticais de negócios:

• Serviços Financeiros: Os bancos e empresas financeiras têm sido alvo de um número

significativo de fusões e aquisições nos últimos anos. Com o número de clientes cada

vez mais reduzido, estas empresas acreditam que terão que atrair e reter seus clientes

para continuar crescendo e mantendo suas posições no mercado. Além disso, o

controle inflacionário tem incentivado a indústria de seguros no Brasil, procurando

cada vez mais as empresas do setor. Conseqüentemente, a empresa de marketing

interativo poderá oferecer serviços como suporte técnico para bancos online, suporte

à ativação de cartão de crédito, vendas ativas de cartão, seguros e empréstimos.

• Manufatura/atacadistas: Podem ocorrer duas situações. Uma, em que existe grande

número de clientes e grande complexidade no relacionamento com os mesmos. A

outra, em que uma fábrica vende para um intermediário e tem que prover todo o

serviço para o consumidor final, mas não possui relações de vendas com os mesmos.
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• Saúde: a indústria de seguro de saúde tem encontrado diversas estratégias e formas

econômicas de incorporar serviços de call center ao seu ambiente de negócios. Como

os hospitais e as empresas de saúde têm consolidado suas organizações e operações, a

necessidade de uma abordagem única para os pacientes tem se tornado importante.

Os call centers estão sendo utilizados para ajudar as empresas a suportar o uso e a

distribuição de remédios e medicamentos. Mais especificamente, a empresa de

Marketing Interativo poderá oferecer serviços como agendamento de horários,

fornecimento de indicações de médicos e informações não emergenciais, suporte a

vendas e marketing, e informações e suporte a produtos.

• Telecomunicações: a maioria das empresas recém privatizadas do sistema Telebrás

adotaram a estratégia de não terceirizar suas atividades de atendimento a clientes por

considerarem uma função chave do seu negócio. As poucas empresas que decidiram

terceirizar suas operações (Telefónica e Sercomtel) o fizeram por meio da criação de

uma subsidiária focada na prestação de serviços de call center. No entanto, com a

expansão de novos serviços, e do futuro acirramento da competição, muitas empresas

poderão terceirizar alguns serviços de call center (campanhas de vendas de serviços

de longa distância, programas de recuperação de clientes, suporte de conectividade de

provedores de serviços de Internet - ISPs) e da cadeia de marketing interativo

(database marketing efulfillment).

• Governo: muitas agências do governo estão enfrentando o desafio de transformar

suas operações de grandes órgãos burocráticos em entidades lucrativas e

competitivas. Em muitos casos, isto significa prover melhores serviços de

atendimento a clientes para os cidadãos comuns. Em muitos casos, esta estratégia

envolve uma parceria com um provedor de teleserviços que podem ajudar estes

órgãos a responder às solicitações como informações de produtos, e solicitação de

formulários, entre outros.
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Isto não significa que o agente do marketing interativo não perseguirá

oportunidades com clientes que não ocupam nenhum dos mercados mencionados

anteriormente.

5.3. Vantagem competitiva e diferenciação no mercado

o grande diferenciador deste novo agente do marketing interativo será a sua

capacidade de oferecer um serviço integrado de marketing interativo no mercado. Os

beneficios são os ganhos advindos do controle do planejamento e do gerenciamento da

execução das diversas atividades envolvidas. Por meio da integração, é possível eliminar

os problemas que geralmente ocorrem durante a execução de planos feitos por dois ou

mais provedores de serviços diferentes.

Para garantir a execução e entrega do serviço, este novo agente contará também

com uma infra-estrutura tecnológica moderna, um sistema de gerenciamento de recursos

humanos diferenciado, e um time de consultores de processos de negócios especializados

por indústrias.

5.4. Descrição dos serviços

Os serviços podem ser mais bem vistos por meio de um processo de

desenvolvimento da estratégia de marketing interativo.

Figura 9: Descrição dos serviços

Database Marketing Data Mining Call Center Fulfillment

Estratégia de Marketing Interativo
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5.4.1 Planejamento de marketing

A lealdade dos clientes e o aumento dos lucros só poderão ser atingidos se forem

encontradas as melhores soluções do Marketing Interativo. A melhor estratégia será

encontrada por meio de uma cadeia de processos:

Consultoria de Marketing Interativo - análise dos pontos de interação entre a

empresa e os clientes, análise esta facada em banco de dados, processos de

negócios, sistema de comunicação e eventualmente estrutura organizacional, .

Desenvolvimento de programas de marketing - Identificação da estratégia que

melhor se adapta à empresa, incluindo a criação de programas de marketing

direto e de relacionamento.

• Implementação de softwares defront office - garantia de que todos os

•

•

requisitos de projetos e programas estão sendo cumpridos para atingir os

resultados previstos durante o planejamento.

• Gerenciamento - administração dos programas desenvolvidos, garantindo que

os objetivos serão atingidos, e identificando possíveis adequações e melhorias

nos processos.

5.4.2 Database marketing

Os serviços de Database Marketing são bastante técnicos e estão divididos em

implementações e on-going services 17:

• Desenho e implementação do banco de dados - desenho e construção de um

banco de dados customizados, de acordo com os requisitos estabelecidos na

fase do planejamento de marketing. Os dados podem ser "importados" de

outras áreas da empresa e poderão servir como um piloto inicial do Data

Warehouse da empresa.

76



• Gerenciamento do banco de dados - gerenciamento do banco de dados em

que serão executadas rotinas de merge&purge, clean-up, deduplicação, e

outros. Este serviço garante que os dados estejam padronizados e prontos para

serem extraídos.

5.4.3. Data mining

Uma vez que os dados estão tratados, os programas ou campanhas de marketing

podem demandar serviços em que pode ser necessária uma simples extração de dados ou

o processamento de uma regressão, em que seja identificado um determinado perfil

dentro da base de dados.

• Modelos de Comportamento de Clientes - este serviço permite identificar o perfil dos

clientes por comportamento ou por fatores demográficos em relação a uma

campanha, um canal ou produto.

• Modelos de Contato com Clientes - este serviço integra o histórico das promoções

em um modelo que avalia os efeitos das estratégias de marketing, incluindo seleções

de canais e veículos de comunicações.

• Análises "What If" - este serviço realiza simulações que permitem predizer o efeito

de uma estratégia de marketing em campanhas de aquisição de novos clientes, ou de

retenção de clientes.

• Estratégias de contatos específicas para cada cliente - estas estratégias utilizam

modelos integrados e simulações para selecionar uma combinação de estratégias que

melhor atinj am resultados para os clientes. Para exemplificar, podemos citar os

modelos que predizem quais os clientes atuais que possuem maiores propensões a

comprar do concorrente.

17 Serviços executados no dia a dia de urna operação, e geralmente cobrados mensalmente dos clientes.
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5.4.4 Serviços de call center ou customer care

o Cal! Center é o canal mais imediato e direto de comunicação com os clientes.

Alguns dos serviços que em geral oferece seriam:

Atendimento a Clientes - serviços que fornecem informações de pré venda (onde

encontrar o produto, como funciona o produto etc.) e atende às reclamações e

sugestões dos clientes.

• Suporte Técnico - serviços que fornecem informações de pós-venda (como utilizar

•

um produto, como resolver um problema, etc.).

• Account Management - os gerentes virtuais auxiliam um determinado grupo de

clientes de uma empresa (revendedores, lojas, representantes) a venderem mais.

5.4.5. Fulfillment ou serviços de back office

Os serviços mais comuns do fulfil!ment são:

• Administração de e-mail e fax: leitura e resposta de e-mail e fax dentro de prazos de

respostas de mercado.

• Processamento - o processamento de pedidos, pagamentos, premiações, envio de

correspondências, autorização de cartão de crédito e outros.

• Processamento de cartas - recebimento de correspondência em que inclui a abertura,

contagem e digitação de informações dentro de correspondências.

• Cobrança - o serviço contempla desde a administração, impressão, e envio de

cobranças de contas.
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5.5. Investimentos e custos

Muito dos custos predominantes para se iniciar a operação de um agente de

Marketing Interativo recaem em sunk costs'". São os custos decorrentes da instalação de

infra-estrutura de tecnologia necessária para prover serviços e informações. Os sunk costs

consistem basicamente de:

• Servidores de redes de dados, além de estações de desenvolvimento e de trabalho.

• Equipamento de telefonia com características de distribuidor e discador automático

de chamadas e integração com os sistemas.

• Licenças de software de front o.ffice e de Data Mining.

• Licenças de software para gerenciadores de banco de dados.

Uma vez que a infra-estrutura está implementada e pronta para prover serviços, o

negócio incorre dos seguintes custos fixos para manter a operação:

• Aluguel de local fisico.

• Custos dos serviços de linhas telefônicas.

• Custos de acesso à rede Internet.

• Manutenção e suporte aos equipamentos, aplicativos e programas.

• Treinamento constante de operadores.

5.6. Contratos e precificação:

A empresa de Marketing Interativo pode prestar serviços de duas formas

diferentes:

• Infra-estrutura alavancada: neste cenário os serviços seriam prestados dentro

da estrutura da empresa, que é utilizada em conjunto com outros clientes.

Embora a infra estrutura tecnológica seja divida por todos os clientes, o

18 Termo em inglês que significa custos fixos.
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pessoal e a coordenação dos serviços são organizados de acordo com o

cliente. Cada conta tem seu pessoal dedicado, que trabalha exclusivamente em

uma dada conta.

• Infra-estrutura local: neste caso os serviços seriam executados dentro da casa

dos clientes, utilizando a infra-estrutura existente. As duas empresas juntas

decidem sobre a especificação tecnológica e a necessidade de pessoal a ser

utilizado. No entanto, a responsabilidade da criação, gerenciamento e

operação do cal! center é de responsabilidade do agente.

Cada serviço a ser oferecido tem uma forma de composição de preço. Pode-se

agrupar os preços em duas categorias:

• One Time: são serviços intermitentes que são cobrados uma única vez, de acordo com

a necessidade de cada projeto. Geralmente estão relacionados à implementação do

projeto, como serviços de consultoria de marketing ou de banco de dados. Os preços

são atribuídos conforme a duração dos projetos e os recursos destinados para a

execução.

• On going: são serviços executados de forma contínua e com pagamentos mensais.

São os serviços de gerenciamento de programas de marketing, de data mining, de cal!

center e de fulfil!ment. Os preços são formados geralmente a partir do perfil do

profissional empregado e a tecnologia necessária para realizar o serviço. A forma de

cobrança também pode variar entre um preço por minuto falado, por posição de

atendimento, por projeto gerenciado ou por serviço executado (no caso do data

mining).
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5.7. Beneficios

o novo agente de Marketing Interativo representa uma nova maneira de fazer

negócios baseado em relacionamento entre compradores e vendedores. Estes

relacionamentos precisam ser estabelecidos, criados e gerenciados para garantir que tanto

a empresa como o cliente recebam o máximo de beneficios desse relacionamento. Como

em qualquer negociação (e qualquer transação ou interação é uma forma de negociação),

o cenário ganha-ganha é o objetivo.

Ao engajar a estratégia de Marketing Interativo, os clientes deste novo agente

estarão em condições de gozar dos seguintes beneficios:

• Aumentar a taxa de retenção - Ao identificar o valor de tempo de vida dos

clientes, os esforços de reter os melhores clientes trarão significantes ganhos

em novos negócios e nos lucros da empresa.

• Aumentar as oportunidades de vendas - Entender e antecipar as necessidades

dos clientes fornecem novas oportunidades de aumentar o valor da venda (up-

selE) e fazer vendas cruzadas (cross-selly em cada interação com os clientes.

• Encurtar o tempo de entrada no mercado - Ao fornecer flexibilidade nas

formas de interação com o mercado, permite à empresa responder

rapidamente, e de forma efetiva, a qualquer mudança ocorrida por conta de

regulamentações, competição e introdução de novos produtos.

• Maior produtividade - Ao prover aos operadores ferramentas e tecnologia de

ponta, treinamento e processo bem definidos, provoca aumento de

produtividade e satisfação no trabalho, reduzindo a rotatividade de

empregados e os custos associados a ela.

• Controle nos gastos operacionais - Centralizando as operações e alavancando

a tecnologia, permite a redução de custos e o gerenciamento de mais

interações com clientes, com os mesmos recursos.
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Os clientes ainda poderão se beneficiar dos seguintes pontos:

• Terão um relacionamento e tratamento preferenciais.

• Terão uma interação mais rápida e atenciosa.

• Receberão um tratamento mais consistente e mais preciso.

• Terão um único ponto de interação para qualquer necessidade com a empresa.

• Tornar-se-ão "alguém", e não apenas um cliente com um número ou código.

5.8 Conclusão:

Segundo um estudo do International Data Center (IDe), as empresas de

terceirização de serviços de call center irão diferenciar-se no mercado com base na suas

habilidades de prover os clientes de soluções que combinem tecnologia e serviços. O

mercado espera cada vez mais que os provedores de serviços ofereçam diversos

produtos, como um canal múltiplo de acesso, roteamento seletivo de chamadas, database

marketing, e outros. O agente de Marketing Interativo, proposto neste trabalho, visa a

oferecer serviços adicionais de valor agregado.
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(tA única vantagem competitiva que uma

empresa pode ter é a sua habilidade de

aprender sobre seus clientes mais

rapidamente que a sua concorrência".

Michael Porter - Harvard Business Review

Uma profissão, mesmo não sendo a de um artesão, é moldada por suas

ferramentas. A profissão de marketing, suas teorias e suas práticas, é determinada pelas

ferramentas disponíveis no momento. Quando as ferramentas mudam, a disciplina se

ajusta, às vezes profundamente e em geral de forma bastante radical. O aparecimento dos

comerciais de televisão 50 anos atrás foi um desses desruptivos eventos. Até hoje a teoria

e a prática de marketing estão ainda respondendo a essa ferramenta, procurando entender

como funciona, e como seus efeitos devem ser medidos.

Como foi visto, as ferramentas de marketing estão experimentando uma

quantidade de inovações nos dias de hoje. A explosão na utilização de marketing direto e

de database marketing, o crescimento do comércio eletrônico, novas maneiras de

automatizar o gerenciamento da força de vendas, o rápido florescer da Web, tudo sugere

que a disciplina está sob pressão para mudar. Os comportamentos dos investidores,

refletidos na bolsas de valores, mostram que algo importante está por vir; capitais de

risco e empresas de tecnologia estão fazendo grandes apostas; e estudantes em todo

mundo estão investindo no desenvolvimento de habilidades pessoais que possam

oferecer diferencial no futuro, e portanto estão interessados em novas maneiras de fazer

marketing.
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o objetivo deste trabalho foi mostrar que a transformação pela qual o marketing

está passando pode ser resumida na seguinte frase: uma mudança do marketing de

massas para o marketing interativo. Conceitos e práticas de marketing de massa estão

dando espaço para novas maneiras de lidar com o mercado, que levem o marketing a ser

mais customizado, mais voltado para o indivíduo. Foi analisada uma ampla bibliografia

da área, e procurou-se esclarecer conceitos por vezes confusos, principalmente para

pessoas iniciantes da área.

Foi visto que o Marketing Interativo é um processo em que as empresas podem

reestruturar sua forma de organização e seus processos de negócios, e aplicar a

tecnologia para integrar suas interações com clientes. Esta permite as empresas

atingirem resultados por meio da filosofia do marketing one-to-one e do marketing de

fidelização. Ela ajuda a melhorar a satisfação e os relacionamentos com os clientes e,

assim, aumentar a retenção, o crescimento em vendas e a margem de lucros. Este

processo muda as formas isoladas da empresa se comunicar com os clientes: dos "silos"

departamentais para um ambiente em que todas as interações com os clientes são

coordenadas e consistentes.

Por outro lado, o estudo também teve suas limitações. Não foi possível abordar

profundamente os impactos e as tendências da Internet no marketing de relacionamento.

Outros temas que poderiam ser abordados no futuro são por exemplo os estudos de casos

dos agentes de marketing interativo aplicados em diferentes setores, a comparação dos

concorrentes no setor e a análise econômica-financeira do novo agente do marketing

interativo.

A chave para superar os desafios e atingir os objetivos do Marketing Interativo é

combinar as necessidades transacionais de atendimento ao cliente, as necessidades

analíticas de marketing, e as necessidades remotas de cliente/servidor da força de vendas.

Um outro importante elemento é a criação de uma arquitetura eficiente (banco de dados

de clientes, call center, Web site, etc.) que elimina redundância de aplicações,
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funcionalidade e dados em toda a organização, estando gerenciado por um conjunto

comum de aplicações e ferramentas.

Com este trabalho, pretendeu-se estabelecer um ponto de partida prático para

fornecer uma base para a criação e o desenvolvimento de uma estratégia de Marketing

Interativo. Discutiram-se as regras e valores que têm regido este novo mercado criado

pelas inovações tecnológicas, o papel dos agentes, e a necessidade de coordenação como

fator determinante da execução desta nova estratégia, garantindo a eficácia nos

resultados.

o conhecimento desta estratégia permitirá ao leitor elaborar as questões corretas

quando for avaliar parceiros que auxiliaram sua empresa na transição para o Marketing

Interativo.

Além disso, procurou-se que este trabalho oferecesse contribuições no sentido de:

possibilitar uma compreensão do histórico, do processo e da evolução do marketing,

especialmente num final de século e de milênio em que as mudanças tecnológicas

provocam alterações profundas no modo de trabalhar das empresas; indicar uma

bibliografia recente, que permita um aprofundamento dos temas abordados; e elucidar

conceitos em inglês usados atualmente no mercado.
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